„Rajd Niepodległości”
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnym „ Rajdzie Niepodległości” .
Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz
turystyczno-krajoznawczym. Trasa, mająca duże walory przyrodnicze i krajobrazowe poprowadzona
została po terenie gminy Józefów tak, by dotrzeć do części miejsc pamięci narodowej. Będziemy
jechać min. Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, szlakiem: Green Velo, i szlakami
pieszymi. Trasa na pewno ciekawa liczy ok. 40 km a, biorąc pod uwagę porę roku i to że w znacznej
części prowadzi szlakiem pieszym , jest dosyć wymagająca. Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami
pamiątkowymi zapalimy symboliczne świeczki.
Orientacyjny przebieg trasy to:
Józefów- kamieniołom „Babia dolina”- placówka AK „jedynka”- pomnik M. Romanowskiego i
powstańców styczniowych- Krzyżowa Góra w Tarnowoli- Górecko Kościelne- Górecko Stare-Majdan
Kasztelański- Szopowe- Górniki- Długi Kąt- Hamernia- Józefów.

1. Główny organizator:
• Józefowska Kawaleria Rowerowa.
2. Współorganizatorzy:
• Gmina Józefów,
• Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu,
3. Cele rajdu:
• Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
• Przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu.
• Popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza.
• Popularyzacja tras rowerowych i pieszych Roztocza.
• Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,
ekologicznej i historycznej.
• Zaktywizowanie społeczności Roztocza.
4. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 11 listopada 2019 roku,
• Miejsce rajdu: Gmina Józefów
 Rynek w Józefowie (start i zakończenie)- Informacja Turystyczna, ul. Kościuszki 37 A – rejestracja
uczestników rajdu.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. (Planowana pogoda i to całkiem dobra na
końcu komunikatu)
• Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji
programu.
• Uczestnicy rajdu: do 50 osób.
Harmonogram
9.40 – 10.00 – rejestracja uczestników rajdu w józefowskiej Informacji Turystycznej.
10.15 –14.00- 14.30 planowany czas przejazdu.

Organizatorzy zapewniają:
•

Gorący posiłek na trasie (ok. godz. 12.00)

• opiekę przewodnika i pilotów.
Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.
• Koszt udziału w rajdzie 10 zł (posiłek) .
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest 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 – treść oświadczenia na stronie www.jkr.org.pl w zakładce
OŚWIADCZENIE. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.
• Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com lub kom.
501 404 783 (sms)
• Termin składania zgłoszeń upływa 8 LISTOPADA o GODZ. 9.00.
• 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.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków
rowerowych.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Zapraszamy!!!
/opr. K. Wancisiewicz/

