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Regulamin 

Rajdu Rowerowego 

„Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2022 

 

1. Miejsce i termin 

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2022 zwany dalej 

Rajdem odbędzie się w dniu 3 lipca 2022 r. 

Rozpoczęcie rajdu o godz. 10.00. 

Start i meta – teren przed „Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie”  

w Janowie Lubelskim 

Zbiórka uczestników na terenie przed OEE Lasy Janowskie najpóźniej na pół 

godziny przed rozpoczęciem rajdu. 

 

2. Organizatorzy 

Nadleśnictwo Janów Lubelski we współpracy z: 

– Powiatem Janowskim, 

– Stowarzyszeniem Bike Club Janów Lubelski. 

 

3. Cele 

– Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, 

– Promowanie regionalnych szlaków turystycznych i miejscowości, 

– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Rajd jest imprezą rowerową odbywającą się we wskazanym terminie. Uczestnikiem 

może zostać osoba spełniająca następujące warunki: 

a) ma ukończony 8 rok życia, przy czym uczestnicy którzy nie ukończyli 16 lat 

zostaną dopuszczeni do startu pod opieką opiekuna prawnego, w wieku 16-

17 lat po okazaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego, 

b) dokona rejestracji telefonicznej, 

c) zgłosi się w dniu Rajdu o określonej godzinie przed startem i dopełni 

formalności, 
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d) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia rajdu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

e) wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii 

lub zapisu wideo wizerunku.  

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do Rajdu należy dokonać w terminie do 1 lipca 2022 r. pod numerem 

telefonu: 15 8725 457  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. oraz w dniu 

zawodów w godzinach 9.00-10.00 

Ilość pakietów startowych ograniczona.  

 

6. Świadczenia dla uczestników 

Udział w Rajdzie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Rajdu: 

a) pilota, 

b) zabezpieczenie medyczne, 

c) bufet na trasie, 

d) posiłek regeneracyjny, 

e) pamiątkowy medal 

f) pakiet startowy. 

 

7. Bezpieczeństwo 

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.             

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie na starcie zapiętego kasku 
sztywnego oraz sprawnego roweru. Trasa  wiedzie przez teren leśny dlatego 

należy zachować ostrożność. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać 

ratownicy medyczni, staż oraz policja. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie. 

Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w organizowanym Rajdzie oraz, że bierze udział w Rajdzie 
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na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże 

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu przez Organizatora do udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu 

Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na 

powyższe działania. 

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pilota grupy. 

 

8. Program rajdu 

Rajd zostanie przeprowadzony według następującego programu: 

godz. 9.00 –10.00 – potwierdzanie uczestnictwa w biurze rajdu; 

godz. 10.00 – starty poszczególnych grup. Grupy 15–osobowe z pilotem startują co 

2 minuty. Kolejność startu grup ustala organizator; 

Na zakończenie poczęstunek dla uczestników rajdu. 

 

9. Dystans 

Przejazd rajdu odbywał się będzie na 3 trasach:  

 

1.Trasa krótka – spokojna (rodzinna) o długości około 25 km, nawierzchnia 
utwardzona: asfaltowo-szutrowa. 
Przebieg trasy: (start) Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Kruczek – Szklarnia – 
Porytowe Wzgórze - Ośrodek Edukacji Ekologicznej (meta). 
 
2. Trasa średnia - szybka o długości około 35 km, nawierzchnia utwardzona: 
asfaltowo-szutrowa połączona z drogami leśnymi nieutwardzonymi. 
Przebieg trasy: (start) Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Kruczek – Szklarnia -
Momoty Dolne - Momoty Górne - Porytowe Wzgórze - Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej (meta). 
 
3. Trasa długa – techniczna i szybka o długości około 45 km, nawierzchnia 
mieszana: asfaltowo-szutrowa połączona z leśnymi ścieżkami piaszczystymi, 
dodatkowo na trasie zjazdy, podjazdy, drewniane mostki i korzenie. 
Przebieg trasy: (start) - Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Kruczek - Szklarnia - 
Momoty Dolne - Momoty Górne – Porytowe Wzgórze - Kruczek -Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej (meta). 

 

Prędkość poszczególnych grup będzie dostosowana do najwolniejszego uczestnika. 

W miejscowości Szklarnia będzie zlokalizowany bufet. 
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10. Kierownictwo rajdu 

Mariusz Wieleba – Komandor rajdu. 

 

11. Ruch drogowy 

Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy uczestnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

Na trasie i w miejscach niebezpiecznych będą ustawione służby mundurowe 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo każdego z uczestników. 

 

12. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą bezwzględnie szanować środowisko naturalne i nie mogą 

zanieczyszczać trasy. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu trasy i na 

trasie zawodów. 

 

13. Postanowienia końcowe 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego 

zmian. 

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.  

 

 

Organizator: 

 

                                                                                         Nadleśnictwo  

                                                                                       Janów Lubelski  


