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 „Józefowska Majówka Rowerowa”  
RAJD ROWEROWY 

1 maja   
 
Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze 
turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących 
już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, 
Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na 
Roztoczu. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli ok. 50 km. Walory przyrodnicze, 
krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc 
atrakcji i niezapomniane wrażenia. 
1. Główny organizator: 

 Józefowska Kawaleria Rowerowa 
2. Współorganizatorzy: 

 Gmina Józefów 

 Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu 

 Nadleśnictwo Józefów 

 Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie 

 Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej 
3. Patronat medialny: 

 Radio Lublin 

 
4. Cele rajdu: 
 

 popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza  

 przybliżenie idei powstania sieci Natura 2000 na przykładzie Roztocza,  

 popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza  w szczególności „Centralnego 
Szlaku Rowerowego Roztocza”, „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” i 
„Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”  

 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze, 

 popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki 
aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki, 

 popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą, 

 popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu, 

 w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych 
na Roztoczu, 

 zaktywizowanie społeczności Roztocza. 
 

5. Termin i miejsce rajdu: 

 Termin: 1 maja 2018 roku,  

 Miejsce rajdu:  
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A,   
Powiaty: biłgorajski, tomaszowski, 
REGION ROZTOCZE 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji 
programu. 

 Uczestnicy rajdu: 100 - 150 osób. 



 2 

Program rajdu:  
Wtorek – 1 maja 
 900 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie,  
ul. Kościuszki 37 A - przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie.  
 
1010 – Start z rynku w Józefowie. Trasa: Józefów – Hamernia - Nowiny – Błudek - Osuchy – 
Aleksandrów - Górecko Kościelne – Brzeziny - Józefów.  
Przystanki na trasie: kamieniołom w Nowinach, Osuchy zwiedzanie muzeum i posiłek, 
polana gdzie rzeka Szum wpływa do Tanwi, Górecko Kościelne. Trasa łatwa, 14 km drogami 
gruntowymi reszta asfaltem. Łącznie  do przejechania ok. 50 km.   
   
Interesujące miejsca na trasie: 
10 km – kamieniołom w Nowinach z platformą widokową,   gdzie odsłaniają się mioceńskie 
skały osadowe sprzed 20 mln lat. 
28 km - Muzeum w Osuchach poświęcone partyzantom działających na tym obszarze w 
czasie II wojny światowej. 
42 km  - Górecko Kościelne - śródleśna wieś założona w 1582 r.; słynie z modrzewiowego 
kościoła z 1768 r., alei pomnikowych dębów i kapliczki  na wodzie.  
 
50 km, ok. 1600 – przy barze pn. „WIATA” nad zalewem rekreacyjnym w Józefowie 
zakończenie rajdu przy ognisku turystycznym, drugi posiłek i konkurs wiedzy krajoznawczej. 

Warto podkreślić, że ponad 20 km trasy wiedzie przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. 

 
Organizatorzy zapewniają: 

 posiłek turystyczny na trasie i po zakończeniu przejazdu, 

 materiały informacyjne: informator „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na 
Roztoczu” i mapę „Józefów - Rowerowa Stolica Roztocza”,  

 konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody książkowe dla zwycięzców, 

 opiekę przewodnika i pilotów, 

 samochód techniczny. 
 

Regulamin rajdu: 

 Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy 
czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h.  

 Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 30 zł.  
 Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty  

na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,  nr rachunku:  
40 1240 2845 1111 0010 6719 0022 oraz zgłoszenie w nim udziału  

i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne 
z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział 
na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karty 
zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu. 

  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, 
opłata nie podlega zwrotowi. 

 Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia.  

mailto:jkrowerowa@gmail.com
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 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, 
spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,  
o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów 
w trakcie przejazdu. 

 Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru. 

 Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu 
kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. 
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.  
 
Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl  
w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów. 

  

http://www.ejozefow.pl/

