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REGULAMIN i PROGRAM
rajdu rowerowego po Roztoczu pn.
„Józefowski Rajd Rowerowy”
25-26 września 2021 roku
„Józefowski Rajd Rowerowy” jest dwudniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o
charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasy wycieczek rowerowych poprowadzone będą z
wykorzystaniem istniejących tras rowerowych, „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”,
„Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, „Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego”,
„Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Trasy rowerowej do Florianki” oraz innych
szlaków turystycznych.
Topografia tras jest bardzo zróżnicowana, od wielokilometrowych, płaskich odcinków, po dosyć
karkołomne podjazdy i zjazdy, wymagające od uczestnika opanowania techniki jazdy
i bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego. Uczestnicy rajdu, w ciągu dwóch dni, będą mieli do
pokonania ok. 117 km - pierwszego dnia 60, drugiego – 57 km. 30 km trasy biegnie miejscami
trudnymi w terenie, a więc zaleca się rower typu MTB, trekking lub gravel. Na rajd organizatorzy
zapraszają wszystkie osoby, które chcą zaznać prawdziwych roztoczańskich klimatów pośród
rowerowej braci i czują się na siłach pokonać wyzwania tras. W czasie rajdu prezentowane będą
obiekty przyrodniczo-kulturowe Roztocza, uczestnicy poznają lokalne produkty turystyczne.
1. Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” ul. Górnicza 21 A, 23-460
Józefów.
Rajd odbędzie się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.
2. Wykonawca zadania:
Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, ul. T. Kościuszki 37, 23-460 Józefów,
– wyłoniony w ramach zapytania ofertowego.
3. Cele rajdu:
1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery
„Roztocze”,
2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza w szczególności „Centralnego Szlaku
Rowerowego Roztocza”, „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”, „Trasy rowerowej
Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i „Trasy rowerowej do Florianki” ,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i
ekologicznej formy uprawiania turystyki,
5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na
Roztoczu,
7. zaktywizowanie społeczności Roztocza,
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8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze
Roztocze”,
9. promocja obszaru LGD jako idealnego do uprawiania turystyki rowerowej.
4. Warunki, termin i miejsce rajdu:
 Termin: 25 - 26 września (sobota - niedziela) 2021 roku,
 Miejsce rajdu:
Józefów, ul. Kościuszki 37 A, punkt Informacji Turystycznej, Tereszpol, Zwierzyniec, Krasnobród.






Powiaty: biłgorajski, zamojski, tomaszowski, woj. lubelskie.
REGION ROZTOCZE.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji
programu, w tym trasy przejazdu.
Rajd może być odwołany ze względu na siłę wyższą – np. Covid-19.
Uczestnicy rajdu: 100 osób.

5. Miejsce startu i zakończenia rajdu:
Rozpoczęcie rajdu:
25 września (sobota) 2021 r. o godz. 1000 - na rynku w Józefowie.
Zakończenie rajdu:
26 września (niedziela) 2021 r., godz. 1700 - Pierogarnia Józefowska.
6. Biuro rajdu:
 Biuro Rajdu czynne będzie 25 września (sobota) 2021 r., w godz. 830 – 945 w punkcie
Informacji Turystycznej w Józefowie, ul. T. Kościuszki 37A.
Wszyscy uczestnicy w tym czasie muszą dokonać rejestracji poprzez wpisanie się na listy,
odebranie kart identyfikacyjnych, zaparkowanie swoich samochodów i przygotowanie się do
wyjazdu.
 Dojazd do Józefowa – miejsca startu - każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie na
swój koszt.
7. Program rajdu.
Uwaga ! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu.

830 - 945

Program „Józefowskiego Rajdu Rowerowego”
Liczba uczestników: 100 osób
Termin: 25 – 26 wrzesień 2021 roku
I dzień - 25 września -trasa ok. 60 km
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. T. Kościuszki 37A – rejestracja
uczestników rajdu.

1000

Uroczyste otwarcie rajdu – odprawa: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
i przebiegiem imprezy.

1015

Wyjazd uczestników na trasę: . Józefów – Borowe Młyny- Kobylanka- Ruda
Różaniecka - rez. „Nad Tanwią”- Błudek – Hamernia - Józefów - ok. 60 km, w
tym 48 km asfaltem. Trasa prawie w całości przebiega Parkiem Krajobrazowym
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Puszczy Solskiej.
1130

Borowe Młyny (18 km), krótki odpoczynek na leśnym parkingu nad rzeką Tanew.

1230

Kobylanka (23 km) miejsce bitwy rozegranej w dniach 1-6 maja 1863 r. Obelisk i
tablice zawierające opis tych wydarzeń przywołują pamięć o naszej tragicznej
historii.
Rez. „Nad Tanwią” (40 km) – na parkingu przy sklepie „u Gargamela”
przewidziany jest posiłek i godzinna przerwa na zwiedzanie tzw. szumów w rez.
„Nad Tanwią”, gdzie na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne,
tworzące małe wodospady.
Powrót do Józefowa Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Trasą
rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu i Green Velo (20 km).

1330

1430
1600

Zakończenie pierwszego dnia rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.
II dzień - 26 września - trasa ok. 57 km

1000

1130

1250
1400
1500
1540
1700

Wyjazd z rynku w Józefowie na trasę: Józefów, Brzeziny, Górecko Kościelne,
Bukownica, Tereszpol, Sochy, Zwierzyniec, Florianka, Górecko Stare, Brzeziny,
Józefów. Na początku rajdu przejazd przez kamieniołomy z postojem przy baszcie
widokowej.
Górecko Kościelne – 10 km. Dojazd do Górecka Kościelnego Trasą rowerową
Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Tam postój w celu zapoznania rowerzystów z
atrakcjami miejscowości: modrzewiowy kościół z 1768 r., aleja pomnikowych
dębów, kapliczka na wodzie.
Bukownica – 23 km. Lesisty odcinek trasy między Góreckiem Kościelnym a
Bukownicą charakteryzuje duża ilość mokradeł i źródeł zasilających m.in. rzekę
Czarną Ładę, która tu bierze początek.
Zwierzyniec – 37 km. Przejazd z Bukownicy przez Tereszpol, Szozdy, Sochy do
Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN – w patio ośrodka przewidziany jest
posiłek i godzinna przerwa na zwiedzanie.
Wyjazd w drogę powrotną do Józefowa przez Floriankę.
Florianka – 44 km. Zapoznanie uczestników rajdu z atrakcjami miejscowości:
stajenna hodowla konika Polskiego i owcy odmiany uhruskiej, ścieżka
dendrologiczna i krajobrazowa, Izba Leśna z wystawą etnograficzną.
Józefów – 57 km. Posiłek regeneracyjny w Pierogarni Józefowskiej. Konkurs
wiedzy o Roztoczu z nagrodami. Zakończenie imprezy.

8. Informacje organizacyjne dla uczestników:
warunki uczestnictwa:
 Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu,
przy czym jeszcze raz podkreślamy, że udział w rajdzie wymaga dobrego przygotowania
fizycznego i kondycyjnego – przewidywana średnia prędkość 20 km/h.
Udział w rajdzie dla uczestnika jest bezpłatny, koszty pokrywane są ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
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w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w imprezie pod opieką osób dorosłych.
Obowiązuje oświadczenie, w którym rodzic/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za udział
osoby małoletniej w rajdzie.
 Wszystkich uczestników obowiązują kaski ochronne.
 Rowery wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Rajd organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami/obostrzeniami dotyczącymi
sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.
9. Zgłoszenie i zapisanie na listę uczestników rajdu jest jednocześnie:
 potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem do
przestrzegania jego postanowień.
 oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie,
 wyrażeniem zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
organizatorów na potrzeby rajdu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – RODO,
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku (możliwość rozpowszechniania fotografii z
imprezy przedstawiającej m.in. osoby uczestniczące w rajdzie do celów sprawozdawczych
związanych z realizacją projektu, publikacją materiałów zdjęciowych na stronie
www.jkr.org.pl
10. Organizacja przejazdu:
Przejazd uczestników będzie odbywał się w zorganizowanych kolumnach, zgodnie z Kodeksem
Drogowym. Grupę na rowerach prowadzi komandor rajdu, którzy z grupą 6 osób – przewodników
turystyki rowerowej ubranych w kamizelki odblaskowe, będzie koordynował jazdę.
Za uczestnikami podążał będzie samochód techniczny z serwisem rowerowym, ratownikiem
medycznym i niezbędnymi akcesoriami związanymi z rajdem.
Jazda odbywać się będzie w pojedynczych kolumnach z zachowaniem bezpiecznych odstępów
pomiędzy rowerami. Na drogach publicznych wszystkich uczestników obowiązują przepisy
kodeksu ruchu drogowego. Rajd ma charakter turystyki kwalifikowanej, nie jest imprezą
sportową.
Na rajd prosimy zabrać co najmniej:
Sprawny rower, najlepiej górski lub trekkingowy. Płaszcz przeciwdeszczowy. Bagaż podręczny
typu sakwa mocowany w sposób trwały do bagażnika lub plecak.
11. Organizatorzy zapewniają:
 opiekę w trakcie przejazdu,
 przewodników i pilotów turystycznych,
 pomoc medyczną w trakcie przejazdu,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie obejmuje tylko
uczestników, rower należy ubezpieczyć we własnym zakresie),
 ubezpieczenie NNW do wysokości 10 000,00 zł i KL do wysokości 40 000,00 zł,
 serwis rowerowy (uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty części zamiennych,
organizatorzy zaś koszty usługi naprawy roweru),
 posiłki: regeneracyjny – w połowie trasy każdego dnia oraz na zakończenie rajdu,
 okolicznościową koszulkę,
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napoje izotoniczne w czasie przejazdu,
materiały informacyjne,
okolicznościowe gadżety,
możliwość zdobycia nagród w konkursach,
garść wiedzy o Roztoczu.

12. Obowiązki uczestników rajdu:
 zapisanie się na listę uczestników,
 zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu oraz warunków uczestnictwa,
 certyfikat szczepienia COVID-19 (paszport covidowy),
 podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu,
 przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego,
 zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,
 przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz przeciwpożarowych,
 odpowiedzialność za udział w imprezie młodzieży (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, z
którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.
13. Uczestnicy zobowiązują się we własnym zakresie:
 posiadać kask i stosowny strój rowerowy,
 posiadać sprawne rowery wyposażone zgodnie z przepisami (zalecane posiadanie zapasowej
dętki),
 poza programem, zorganizować na własny koszt dojazd i powrót z domu do miejsca startu
i zakończenia rajdu, zarezerwować i opłacić noclegi.
14. Obsługa rajdu:
Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
o komandor rajdu – Tadeusz Grabowski,
o biuro rajdu – Informacja Turystyczna w Józefowie, tel. 84 68 79 669,
o serwis rowerowy,
o serwis techniczny i zabezpieczenie logistyczne,
o prowadzenie grupy rowerowej – przewodnicy turystyki rowerowej, przewodnicy po
obiektach, pilot grupy, wóz techniczny,
o opieka medyczna – ratownik medyczny.
15. Postanowienia końcowe.
 Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich
osobom trzecim. Uczestnik, zgłaszając się, zgadza się na wykorzystanie jego danych
osobowych do celów rajdu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
 W przypadku zapisania się na rajd a potem rezygnacji z powodów innych niż losowe,
organizator ma prawo dochodzić od uczestnika rekompensaty pieniężnej równoważącej
koszty związane z organizacją rajdu w przeliczeniu na jednego uczestnika. Dopuszcza
się, aby uczestnik na miejsce osoby rezygnującej wpisał na listę, w porozumieniu
z organizatorem, inną osobę. Osoba ta musi dopełnić wszystkich formalności (przesłać
zgłoszenie, najpóźniej do godziny 1500 - 17.09.2021 r.
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Zapraszamy!

