
REGULAMIN 

IV Rajdu rowerowego „GarBiCykl” 

Garbów, 07.07.2012r. 

 

1. Organizatorzy 

IV Rajd rowerowy „GarBiCykl” organizowany jest przez: 

Urząd Gminy Garbów, www.garbow.pl  

LGD „Kraina wokół Lublina”, www.krainawokollublina.pl  

Kierownik Rajdu – Sławomir Juraszewski – tel. 607929736 

2. Cele rajdu 

- Popularyzacja turystyki rowerowej na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” 

- Zaprezentowanie walorów turystyczno- rekreacyjnych Gminy Garbów 

- Tworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku 

3. Teren rajdu 

- Gmina Garbów, Płaskowyż Nałęczowski - oznakowane trasy rowerowe na terenie gminy, przebiegające  

w znacznej części drogami publicznymi, utwardzonymi 

4. Program, termin, miejsce rajdu 

07.07.2012 (sobota)  

Wyjazdy poszczególnych grup: 

- godz. 8.00 – Lublin, zbiórka, parking przy Muzeum Wsi Lubelskiej, wyjazd grupy do Gutanowa 

- godz. 9.00 – Nałęczów, zbiórka, plac przed NOK w Nałęczowie, wyjazd grupy do Gutanowa 

- godz. 9.00 – Markuszów, zbiórka, parking przy GDK w Markuszowie, wyjazd grupy do Gutanowa 

- godz. 9.15 – Garbów, zbiórka, parking przed kościołem, wyjazd grupy do Gutanowa  

- godz. 10.00 – przyjazd wszystkich grup do Gutanowa - rejestracja uczestników, wpłata wpisowego, 

oficjalne rozpoczęcie rajdu, występ kabaretu KGW z Gutanowa „Sami swoi, nie ma mocnych” 

- godz. 10.30 – 12.00 – przejazd trasą rowerową w kierunku Garbowa 

- godz. 12.30 – posiłek dla uczestników 

- godz. 13.00 – „Spacerkiem po Garbowie” 

- godz. 14.30 – „Rowerowy Szał” – Muzeum Nietypowych Rowerów – J. Majewski z Gołębia,     

         – szalone konkursy z  nagrodami, zabawy, pokazy,  podsumowujące rajd ognisko  

- godz. 16.00 – zakończenie 

5. Warunki uczestnictwa  

- W rajdzie mogą brać udział osoby indywidualne oraz grupy już od 2 osób, zgłoszone u organizatora i 

potwierdzone wpłatą wpisowego na starcie rajdu 

- W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres, wiek, osobę odpowiedzialną za małoletniego 

uczestnika, tel. kontaktowy 

- Zgłoszenie przyjmuje organizator poprzez e-maila: gci@garbow.pl  oraz tel.: 81 50 19 301 

w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku, do dnia 05.07.2012 r. 

6. Wpisowe  

- każdy z uczestników zobowiązany jest wpłacić podczas rejestracji w Gutanowie wpisowe w kwocie 5 zł/ os. 

7. Obowiązki uczestnika  

- W trakcie przejazdu obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Drogowego (przejazd w kolumnie, obowiązkowe 

wyposażenie roweru etc.). Zaleca się posiadanie kasku oraz kamizelki odblaskowej 

- Posiadanie ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa, 

paszport itp.) oraz dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem po drogach publicznych 

- Przestrzeganie porządku i zarządzeń Organizatora Rajdu 

- Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, ochrony zabytków, przepisów p.poż. poszanowania cudzej własności, 

kultury turystycznej oraz wzajemnej pomocy 

8. Świadczenia organizatora  

- Obsługa pilota grupy 

- Opieka ratownika medycznego 

- Posiłek 

- Możliwość zwiedzenia z przewodnikiem ciekawych historycznie i przyrodniczo miejsc garbowszczyzny 

- Konkursy z upominkami 

- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od NNW 

9. Postanowienia końcowe 

- Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno 

wobec uczestników jak i osób trzecich  

 - Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów Rajdu. 

http://www.garbow.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/
mailto:gci@garbow.pl

