
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO  

„Na Szlaku Produktu Lokalnego” 

21 SIERPNIA 2022 (niedziela) 
 

1. Organizator 
 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 81 50 16 140; E-
MAIL: lgd@zielonypierscien.eu  
 
Partner: 
- Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie”: www.fundacja-ptl.pl  
  

2. Rajd jest imprezą rowerową o charakterze rekreacyjno – turystycznym. W czasie Rajdu Uczestnicy 
poruszają się na trasie wskazanej przez Organizatora zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
Uczestnicy Rajdu stosują się do poleceń i instrukcji Przewodnika grupy.    
 

3. Cel imprezy: 
 

(a) promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego Krainy Rowerowej;  

(b) popularyzacja turystyki rowerowej i promocja sieci szlaków rowerowych tworzących Krainę 

Rowerową. 

 

4. W imprezie udział mogą wziąć: 

 osoby pełnoletnie,    
zwane dalej „Uczestnikami”. 

 
5. Rajd kierowany jest do osób uprawiających turystykę rowerową. W ramach Rajdu przewidujemy 

przejazd rowerami odcinka w postaci pętli o długości około 73 km. Start i zakończenie Rajdu są 
zaplanowane przy „Parku Labiryntów i Miniatur” w Rąblowie. Czas przejazdu trasy – nie licząc 
przerw na zwiedzanie i degustację produktów – wynosi około 5 godz. i 10 min. A jeśli 
uwzględnimy czas niezbędny na odpoczynek i wizytę w zaplanowanych miejscach to czas rajdu 
wyniesie około 7 godz. i 30 min. 

 
Przebieg planowanej pętli:  
 
„Park Labiryntów i Miniatur” (www.park-labiryntow.pl ) w Rąblowie – Jeziorszczyzna – 
Cholewianka (wizyta w www.siedliskomalgorzaty.pl – centrum lokalnego rękodzieła) – Dąbrówka 
– Podgórz (odpoczynek na Skarpie Dobrskiej z widokiem na dolinę Chodelki i Wisły) – Męćmierz 
(odpoczynek na Albrechtówce z widokiem na dolinę Wisły) – Kazimierz Dolny – Bochotnica – 
Zbędowice – Skowieszyn - Stara Wieś (wizyta w „Manufakturze Różanej” – www.smakirozy.pl i 
degustacja) – Końskowola – Nowy Pożóg - Klementowice (wizyta w przetwórni „Moje Owoce” 
www.mojeowoce.pl  i degustacja) – Łopatki – Celejów (wizyta w „Małej Papierni” Stowarzyszenia 
Rozwoju i Odnowy „Wokół Bystrej” w Celejowie) – powrót do „Parku Labiryntów i Miniatur” 
(www.park-labiryntow.pl ) w Rąblowie (tutaj ognisko i kiełbaski, kawa, herbata).  

 

                                                                                                                      
 

                www.zielonypierscien.eu     e-mail: lgd@zielonypierscien.eu 

 

Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 
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Nawierzchnie dróg: asfaltowe, gruntowe i gruntowe ulepszone. 
 
Ze względu na ukształtowanie terenu, przez który zaplanowano Rajd, zaleca się uczestnikom 
rowery trekkingowe lub górskie. 
 

       Zobacz szczegółowy przebieg pętli na mapie: https://mapy.cz/s/rezegaseta  
 

6. Organizator ogranicza liczbę Uczestników Imprezy do 15 osób.  
 

7. Udział w Rajdzie jest odpłatny.  
 
Zgłoszenia na Rajd należy dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego, 
który jest załącznikiem do Regulaminu. 

 
Opłata wpisowa na Rajd wynosi: 70 zł od osoby. Należy jej dokonać w terminie do 18.08.2022 r. 
na konto współorganizatora: Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, BS 
Nałęczów 85 8733 0009 0020 6330 2000 0020, tytuł przelewu: RAJD ROWEROWY –  PRODUKT 
LOKALNY, imię i nazwisko uczestnika 
 
Opłata wpisowa uczestnika obejmuje koszty m.in.: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, przewodnika prowadzącego grupę, wizyty i degustacje lokalnych wyrobów, piknik z 
kiełbaską/kawą/herbatą. 
 

8. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 18.08.2022 do godziny 12.00 
poprzez wysłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: 
lgd@zielonypierscien.eu  z podaniem imienia i nazwiska, wieku i telefonu kontaktowego 
uczestnika.   
 

9. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego we wskazanym 
terminie na adres lgd@zielonypierscien.eu oraz wniesienie opłaty wpisowej.  

 

10. Uczestnik Rajdu przesyłając zgłoszenie na Rajd akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i 
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w 
bazie danych Organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych 
Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm).  

 

11. Wszyscy Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 
imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.  

 

12. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są we własnym zakresie zapewnić sobie transport do miejsca startu 
oraz powrót z Kośmina.  

 

13. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Rajdzie zapewniają sobie rower we własnym zakresie.   
 

14. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie ponoszą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny 
roweru.  

15. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada.  

16. Uczestnicy winni być we własnym zakresie zapewnić sobie prowiant i odpowiedni strój na czas 
Rajdu.   

 

17. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.  
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18. Uczestnik powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po 
drogach.  

 

19. Termin, miejsce i program Rajdu:  
 

21.08.2021 r. (niedziela)  
 

Godz. 8.50 – 9.00 - Rejestracja uczestników („Park Labiryntów i Miniatur” w Rąblowie, tutaj 

można nieodpłatnie pozostawić samochód na czas rajdu)  

Godz. 9.00 – 9.10 - Odprawa i zapoznanie uczestników z przebiegiem trasy i programem Rajdu.  

Godz. 9.10 - Rozpoczęcie Rajdu  

Godz. 10.00 – Przyjazd do Cholewianki i wizyta w www.siedliskomalgorzaty.pl – centrum 

lokalnego rękodzieła 

Godz. 10.50 – Przyjazd do Podgórza i odpoczynek na Skarpie Dobrskiej z widokiem na dolinę 

Chodelki i Wisły 

Godz. 11.30 – Przyjazd do Kazimierza Dolnego i odpoczynek na Albrechtówce z widokiem na 

dolinę Wisły 

Godz. 13.30 – Przyjazd do Starej Wsi i wizyta w „Manufakturze Różanej” – www.smakirozy.pl i 

degustacja 

Godz. 14.40 – Przyjazd do Klementowice i wizyta w przetwórni „Moje Owoce” 

www.mojeowoce.pl  i degustacja 

Godz. 15.40 – Przyjazd do Celejowa i wizyta w „Małej Papierni” Stowarzyszenia Rozwoju i 

Odnowy „Wokół Bystrej” w Celejowie 

Godz. 16.30 -  Powrót do „Parku Labiryntów i Miniatur” (www.park-labiryntow.pl ) w 
Rąblowie oraz piknik integracyjny z posiłkiem (ognisko, kiełbaski, chleb, kawa/herbata) i 
zakończenie Rajdu. Wśród uczestników losujemy 3 prezenty (pakiet produktów lokalnych). 
 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Rajdu.  
 

21. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin 
imprezy jest dostępny na stronie internetowej www.zielonypierscien.eu   

 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez Uczestników.  

 

23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronat medialny: 
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