
Rajd Rowerowy po trasach rowerowych LGD dla uczestników                                             
Lubartowskiego XXII Święta Roweru 

29 – 30.06.2015 r. 

  

Regulamin  

1. Cel  imprezy: 

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie i promocja 
ścieżek rowerowych Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, rozwijanie 
aktywności sportowej mieszkańców, upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego 
wypoczynku, integracja społeczności lokalnej. 

2. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szklakiem” 

Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relaks – prowadzący rajd 

3. Trasy: 
29.0.15  
- Lubartów - Kolonia Łucka – Serniki – Czerniejów – Nowa Wola – Brzostówka  Kol. - Nowa Wieś – 
Wola Sernicka – Chlewiska  -Pałecznica –Zapłocie – Kolonia Tarło – Lubartów - Lisów - Przypisówka –
Serock - Firlej – Lubartów 
 
30.06.2015  
- Lubartów- Kol. Łucka – Trzciniec -  Majdan Kozłowiecki – Wandzin –Kopanina – Stary Tartak – 
Dąbrówka – Wólka Krasienińska –-Biadaczka – Samoklęski  - Kamionka – Kozłówka - Skrobów Kol. – 
Lubartów 
 
01.07.2015 
- Przejazd uczestników z Kozłówki do Puław (ok. 55 km) częściowo po trasie rowerowej LGD Doliną 
Wieprza i leśnym szlakiem“, częściowo po trasie rowerowej LGD Zielony Pierścień. 
 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

1) W imprezie może uczestniczyć każdy uczestnik Święta Roweru , którzy na stronie internetowej 
Święta Roweru (www.swietoroweru.pl) lub Lokalnej Grupy Działania (www.lgdlubartow.org.pl) 
wypełni formularz zgłoszeniowy do dnia 26.06.2015 do g.15.00.  

Start rajdu każdego dnia o godz 9:00. 

2) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Za pozostawione na miejscu startu (mety) rzeczy 
organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3) Wpisowego nie pobiera się. Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik powinien mieć dowód 
tożsamości lub inny dokument. 

4)  Uczestnicy dwudniowego rajdu po trasach LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” otrzymają od 
organizatora Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” zestaw promocyjno-
reklamowy w postaci: koszulki, czapeczki, kamizelki ostrzegawczej, kompletu przewodników, mapę   
i materiałów informacyjnych o działalności Lokalnej Grupy Działania. 



5) Prowadzący rajd MKTR RELAKS zapewnia dla pierwszych 50 uczestników rajdu: dwa posiłki 
dziennie, wodę na trasie rajdu, bilety wstępu do atrakcji turystycznych na trasie, serwis rowerowy, 
ubezpieczenie uczestników, obsługę w postaci osób prowadzących rajd. 

6) Koszt noclegów uczestnicy rajdu pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy mogą jedynie 
wskazać uczestnikom rajdu możliwość tanich noclegów na trasie. 

4) Wpisując się na listę, uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi rajdu. W przypadku 
nieletnich uczestników rajdu poniżej 13 roku życia, podpisy składa ustawowy opiekun (rodzic). 

5. Organizacja rajdu 

1) Trasę rajdu zabezpiecza MKTR RELAKS prowadzący rajd na zlecenie LGD Doliną Wieprza                     
i leśnym szlakiem. 

2) Dojazd do miejsc startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną odpowiedzialność  i  we 
własnym zakresie. 

3) Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń 
organizatorów.  

4) Z miejsca startu uczestnicy wyruszają wspólnie. 

5) Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy - włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na 
wybranym odcinku na czas przejazdu rajdu. Kolumna uczestników rajdu rozpoczyna się pojazdem 
PILOT RAJDU, a kończy ZAMYKAJACY . Osoby wyprzedzające pilota i jadące za ZAMYKAJACYM 
jadą na własną odpowiedzialność. 

6) W czasie startu, na całej trasie rajdu aż do czasu jego zakończenia uczestników obowiązuje 
kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc innym współuczestnikom. 

7) Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia, mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką 
rodziców. Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci). 

8) Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać PILOTA RAJDU 
ani też zostawać w tyle za ZAMYKAJĄCYM. 

9) Każdy uczestnik zostanie objęty przez organizatorów ubezpieczeniem NNW. 

 

ORGANIZATORZY 

 


