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REGULAMIN 

I Rodzinny Rajd Pieszy po Roztoczańskim Parku Narodowym 
Rajd organizowany jest w ramach realizowanego przez gminę Tereszpol rządowego programu 
„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Dofinansowany jest  on ze środków rezerwy celowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

Termin rajdu – 4 listopada 2017 roku (sobota), godz. 9.00.  

Organizatorzy:  
 Urząd Gminy Tereszpol 

Zapisy i informacja o rajdzie: 

 Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol, ul. ul. Długa 236 a, Tel. 84 687 60 44 

lub e-mail: biblioteka@tereszpol.pl 

Cele rajdu: 
 połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i 

zabawą, 

 popularyzacja turystyki pieszej, 

 pobudzenie dzieci , młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia, 

 aktywizacja lokalnego społeczeństwa. 

PROGRAM RAJDU 
9:00 - zbiórka uczestników rajdu  przed Urzędem Gminy w Tereszpolu 

 9.30 – Wyjście w trasę rajdu – Wzgórze Polak i okolice Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. 

- ciepły posiłek regeneracyjny   

- zakończenie rajdu  (powrót we własnym zakresie) 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU. 

Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz 

podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu. 

2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów 

prawnych lub osoby dorosłej, którzy również uczestniczą w rajdzie i biorą na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  

4. Trasa rajdu prowadzone jest przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

5. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków 

odurzających. 

6. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną. 

7. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie zapisanie się na listę uczestników do 

dnia 02.11.2017 r.  Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania 

jego postanowień. 

Zgłoszenia udziału w rajdzie należy składać w Bibliotece Publicznej Gminy Tereszpol 

ul. ul. Długa 236 a, tel. 84 687 60 44 lub e-mail: biblioteka@tereszpol.pl 

8. Zgłoszenia mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Zgłoszenie powinno 

zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, ewentualnie informacje o zgłaszanych 

osobach niepełnoletnich (imię, nazwisko). 

9. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

10. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu 

zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd. 
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11. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie 

się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z 

rajdu. 

12. Dla uczestników rajdu przewidziane są gadżety promocyjne oraz bezpłatny 

poczęstunek. 

13. Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa 

najwolniejszego uczestnika. 

14.  Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy. 

15. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi 

rajdu. 

16. Obowiązują zachowania proekologiczne. 

17. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

 

Postanowienia końcowe. 
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych 

osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i 

nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na 

wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu oraz wykorzystania wizerunku 

do celów promocyjnych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez uczestników. 

3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących 

przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 

 

 

 


