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REGULAMIN  
 

 VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy   

"Straż Graniczna i Przyjaciele-Bełskie i Żółkiewskie inspiracje" 
-Rok obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości-   

 

 

I. TERMIN:    29.06 – 01.07.2018 r. 
 

 - Start Rajdu nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 roku godz. 08.00, 

 - Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 

II. MIEJSCE RAJDU: 

 

Tarnoszyn-Uhnów-Żółkiew-Artasów-Żółkiew-Bełz-Staje-Korczmin-

Tarnoszyn. 

 

III. ORGANIZACJA: 

 

            Głównym Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie RCM Ulhówek, 

 

            Współorganizatorzy: 

 

Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, Klub Rowerowy VELORAVA  

z Rawy Ruskiej (Ukraina). 

 

            Partner merytoryczny: Ośrodek KARTA 

 

Przy wsparciu: Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie, Burmistrz Tomaszowa  

Lubelskiego, Lubyczy Królewskiej, Wójt Gminy Bełżec, Jarczów, Susiec, Krynice,  

Centrum Kultury i Sportu z Cieszanowa, Serwis rowerowy „Ale Jazda z Zamościa”,  

Stowarzyszenie LTM „Lubię To Miasto” z Tomaszowa Lubelskiego, Terenowe Koło  

PTTK w Lubyczy Królewskiej, Miejscowe Rady Rejonu Żółkiewskiego (Ukraina),  

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi (Ukraina). 

 

 

V. CELE RAJDU: 

 

1. Promocja turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na Roztoczu, 

2. Rozwój transgranicznego ruchu turystycznego na Roztoczu, 

3. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku, 

4. Integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych, 

społeczności lokalnych, turystów, organizacji pozarządowych, instytucji 

samorządowych i przedsiębiorców organizujących turystykę, 

5. Poznanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Regionu 

Pogranicza, 

6. Promocja Gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Żółkiewskiego, Województwa 

Lubelskiego i Obwodu Lwowskiego, Roztocza Wschodniego i Południowo 

Wschodniego, Miasta Żółkiew (Ukraina),   
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7. Zacieśnianie współpracy polsko – ukraińskiej. 

 

       VI. PROGRAM RAJDU: 

 

Dzień I:  29.06.2018 roku 

 

1. Godz. 6.00 - 7.50   - rejestracja uczestników, 

                                                      (parking, rejon remizy strażackiej w Tarnoszynie) 

2. Godz. 8.00                     - start rajdu, 

                  3. Godz. 9.30 – 10.301       - przekroczenie granicy państwowej, 

                  4. Godz. 11.30 - 18.00       - przejazd  trasą: Ulików-Uhnów-Karów-Hujcze- 

                                                               Bobrojdy-Dobrosyn-Glińsko-Żółkiew, 

                  5. Godz. 18.00 – 19.30       - zakwaterowanie uczestników, 

                  6. Godz. 19.30                    - uroczysta kolacja z muzyką na żywo. 

 

Dzień II:   30.06. 2018 roku 

    

1.  Godz. 7.30 – 8.15 - śniadanie, 

2.  Godz. 8.15  - zbiórka uczestników rajdu, 

3.  Godz. 8.30 – 17.15     - przejazd  trasą: Żółkiew- Przedrzymichy Wielkie-  

                                           Artasów-Hrebeńce-Udnów-Sulimow-Żółtańce-Hory 

                                          -Dzibułki-Żółkiew,                                                

4. Godz. 17.15 - 19.15     - czas wolny, zwiedzanie Żółkwi,       

5. Godz. 19.15                 - biesiada z folklorem ukraińskim. 

 

Dzień III:   30.06. 2018 roku 

 

1.  Godz. 7.00 – 7.45 - śniadanie, 

2.  Godz. 7.45  - zbiórka uczestników rajdu, 

3.  Godz. 8.00 – 18.00     - przejazd  trasą: Żółkiew-Turynka-Lubela Przystań- 

                                           Chlewczany-Tehlów-Bełz-Staje, 

4. Godz. 18.00-19.002      - odprawa graniczna,                  

5. Godz. 18.00 -19.00       - przejazd trasą Staje-Korczmin-Tarnoszyn, 

6. Godz. 19.00                  - kolacja i pożegnanie uczestników rajdu. 

 

 

 

 

 

VII.      MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW RAJDU: 130 osób. 

 

VIII.     ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA 

   UCZESTNIKÓW  RAJDU. 

        

      WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać 

    wytyczoną trasę, 

                                                 
1 Godz. 11.30, czasu ukraińskiego. 
2 Godz. 18.00, czasu polskiego. 
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2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału, 

wniesienie opłaty w wysokości 300 zł3 (150 zł zaliczki do dnia 20.06.2018r.), 

wpisanie się na listę uczestników, co umożliwi wystawienie polisy 

ubezpieczeniowej (NW) i otrzymanie emblematu,  

 

3. Zgłoszenia udziału w Rajdzie przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2018 

roku. Zgłoszenia należy dokonywać  na specjalnych drukach, pocztą 

elektroniczną na adres:mskorn@o2.pl  wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty.  

 

4. W zgłoszeniu uczestnictwa w Rajdzie należy podać: 

- imię i nazwisko, 

                        - datę urodzenia, 

- PESEL,   

- telefon kontaktowy/mail. 

 

             5.   Opłatę za uczestnictwo  należy dokonać w terminie do dnia  20  czerwca 2018 

                   roku na konto:  PKO BP S.A ODDZIAŁ 1 W ZAMOŚCIU 49 1020 5356 0000        

                   1402 0130 2793, Małgorzata Skorniewska 22-400, ZAMOŚĆ, z dopiskiem… 

                   VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy Straż Graniczna i Przyjaciele…  . 

                 

                 6.  Uczestnictwo (przybycie na Rajd) należy potwierdzić osobiście w dniu         

                      29 czerwca 2018 roku do godz. 7.50 w Biurze Rajdu, 

 

     7.  Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie   

          tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, , 

 

                 9.  Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do Rajdu decyduje kolejność  

           zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą. W przypadku zgłoszenia się 130  

           uczestników - lista zostanie  zamknięta przed upłynięciem terminu 20 

           czerwca 2018 roku, 

 

10. Zgłoszenie się do udziału w Rajdzie wraz wniesioną opłatą oraz 

potwierdzenie uczestnictwa w Rajdzie w dniu 29.06-01.07. 2018 roku jest 

równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Rajdu                        

i zobowiązaniem  do przestrzegania jego postanowień!!! 

 

    11.   Kontakt : Mariusz Skorniewski, tel. +48 606396435, mskorn@o2.pl  

                              https://www.facebook.com/mariusz.skorniewski.7  

 

 

 

     IX. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU ISTOTNE                         

     DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: 

 

 

                                                 
3 Opłata może ulec zmianie do kwoty 280 zł, w zależności od pozyskania Sponsorów rajdu. 

mailto:mskorn@o2.pl
mailto:mskorn@o2.pl
https://www.facebook.com/mariusz.skorniewski.7
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Rajd odbywać się będzie w kolumnie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu 

drogowym, jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu 

drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 

 

1. Poruszania się z prawej strony jezdni i podczas jazdy zachować szczególną 

ostrożność, 

2. Jazdy w kolumnie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

3. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym  

do prędkości  prowadzącego kolumnę i innych uczestników Rajdu, przy zachowaniu 

ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo, spokojnie w szyku, 

4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość przez hamowanie, 

5. Zabrania się: 

a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na 

pedałach lub podnóżkach, 

b) czepiania się pojazdów, 

c) wyprzedzania prowadzącego kolumnę rowerową Rajdu, 

 

6. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione, 

7. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, 

8. Podczas postoju nie tarasować drogi. W przypadku awarii roweru należy zjechać                       

na pobocze i zasygnalizować służbom porządkowym poprzez podniesienie ręki, 

9. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz 

obowiązkowo podporządkowania się decyzjom organizatorów Rajdu, Służby 

Porządkowej oraz poleceniom funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

10. W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Rajdzie należy ten fakt zgłosić                

do Kierownika lub Koordynatora Rajdu, 

11. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu. 

       

        Przejazd trasą Rajdu (po stronie polskiej) przebiegał będzie w kolumnie, którą pilotował 

będzie pojazd  Straży Granicznej. Kolumnę zamykał będzie oznakowany pojazd Straży 

Granicznej. 

 

 NA RAJD PROSIMY ZABRAĆ, CO NAJMNIEJ: 

 Napoje, kask rowerowy (obowiązkowo!!!), płaszcz przeciwdeszczowy, rower – 

najlepiej górski  lub trekkingowy, zapasową dętkę4.  

            Rower powinien być sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. 

 

          OBOWIĄZUJE ważny paszport przy wjeździe na Ukrainę! 

           

          PODCZAS RAJDU OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU                 

I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH! 

 

X. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

 

- dla uczestników rajdu Organizator zapewnia parking w m. Tarnoszyn, 

                                                 
4 Serwis rowerowy będzie realizował naprawy bieżące rowerowych usterek, powstałych podczas rajdu.  
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- nocleg w m. Żółkiew w  dwóch hotelach o wysokim standardzie, 

- wyżywienie (dzień I: śniadanie oraz obiado-kolację z muzyką na żywo, dzień II: 

  śniadanie oraz obiado-kolację w formie biesiady z folklorem ukraińskim i muzyką,  

  dzień III: śniadanie oraz pożegnalną kolację), 

- zabezpieczenie medyczne, 

- profesjonalny serwis rowerowy,  

- ubezpieczenie NNW,  

- serwis bagażowy (bagaże podróżują w busach), 

- dla zmęczonych samochód typu "bus", 

- pilota i przewodników turystycznych oraz rzetelne informacje o: Roztoczu, Grzędzie 

Sokalskiej w Polsce i w Ukrainie, sztuce cerkiewnej, kamieniarce bruśnieńskiej, historii 

miast i miasteczek oraz wiele innych. 

 

 XI.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU: 

   

1. Potwierdzenie przybycia (uczestnictwa) w Rajdzie, 

2. Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu, 

3. Podporządkowanie się poleceniom organizatorów Rajdu i kierownikom 

poszczególnych grup, 

4. Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, 

5. Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych                

oraz zasad  przebywania w strefie nadgranicznej, 

6. Posiadanie dowodu osobistego i ważnego paszportu - w przypadku wyjazdu                     

na Ukrainę, 

7. Odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą 

opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.  

 

XII. OBSŁUGA RAJDU: 

 

 1. Komandor Rajdu    - ………………………  

 2. Kierownik Rajdu    - Mariusz Skorniewski  

 3. Kwatermistrz Rajdu    - Małgorzata Skorniewska 

            4. Biuro Rajdu                          - Małgorzta Karwat 

            5. Opieka Przewodnicka   - Yaroslava Popovych  

  6. Prowadzenie Grup Rowerowych              - Ihor Chobit, Vitaliy Bigun, Radosław 

                                                                           Kościk 

  7. Serwis Rowerowy                                     - Remigiusz Oleszkiewicz 

                                                                           Adrian Pastuszak, 

  8. Opieka Medyczna                                      - Robert Mądroń, Marcin Kwiatkowski 

                                                                             

                                                                               

 

XIII. Podczas Rajdu, będzie prowadzona dobrowolna kwesta na rehabilitację Rafała  

         Słobody: https://www.facebook.com/groups/144807083042251/?fref=nf 

https://www.facebook.com/groups/144807083042251/?fref=nf

