
 

 

REGULAMIN 
 „Szkolenia instruktorów turystyki rowerowej”, 

Józefów na Roztoczu, w dniach 7-8 wrzesień 2019 r. 
 
Szkolenie instruktorów turystyki rowerowej jest dwudniowym szkoleniem mającym na celu 
przybliżenie coraz bardziej popularnej formy turystyki – organizacji rajdów rowerowych. 
Kierowane jest ono do osób, które będą w przyszłości organizować lub prowadzić wycieczki 
rowerowe, rajdy, wyprawy.  
 

1. Organizator: 

 Organizatorem szkolenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. 
Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl 

 Szkolenie realizowane jest w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo 
granic  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś 
– Ukraina 2014-2020.  

2. Wykonawca zadania 
Szkolenie prowadzić będzie podmiot zewnętrzny wybrany przez Organizatora 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Cel: 

 Rozwój turystyki rowerowej, 

 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze i województwo lubelskie, 

 Popularyzacja turystyki rowerowej jako efektywnej formy uprawiania turystyki 
aktywnej, 

 Zaktywizowanie społeczności w szczególności gmin roztoczańskich do dalszego 
rozwoju turystyki, 

 Poprawa standardów organizowanych w regionie rajdów rowerowych. 
4. Termin: 

7 września 2019 roku - w godz. 9.00-18.00 
8 września 2019 roku - w godz. 10.00-16.00 

5.  Miejsce szkolenia: 

 Józefów, powiat biłgorajski – określany rowerową stolicą Roztocza, 

 Dokładne miejsce szkolenia w Józefowie określone zostanie razem z potwierdzeniem 
udziału przesłanym przez Organizatora do każdego Uczestnika.  

 Trasa przejazdu drugiego dnia szkolenia będzie ustalona podczas pierwszego dnia 
szkolenia. Jej start i meta będą w Józefowie. 

6. Program szkolenia: 
Szczegółowy program zostanie przekazany Uczestnikom szkolenia razem  
z potwierdzeniem uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian w programie. Poniżej zakres tematyczny szkolenia: 

 Pierwszy dzień w godz. 9.00-18.00  
- turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej, 
- przepisy prawne związane z organizacją rowerowych imprez, 
- bezpieczeństwo w turystyce rowerowej, 
- krajoznawstwo i znakowane szlaki rowerowe w Regionie Lubelskim, 
- prowadzenie wycieczek rowerowych, 
- posługiwanie się mapą i przewodnikiem rowerowym, 
- animacja czasu wolnego, 
- jak zachęcić do udziału w rajdzie - promocja rajdu rowerowego, 

 Drugi dzień w godz. 10.00-16.00 szkolenie praktyczne. 
Trasa wycieczki zostanie opracowana przez kursantów pierwszego dnia. Każdy  
z uczestników otrzyma zadanie do wykonania, które potwierdzi zdobytą wcześniej 
wiedzę. 
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7. Informacje organizacyjne dla uczestników – warunki uczestnictwa 

 Szkolenie adresowane  jest do osób, które ukończyły 18 lat, w tym mieszkańców 
Roztocza, jak również osób mieszkających w innej części województwa lubelskiego. 
Szkolenie adresowane jest do osób działających m.in. w: turystycznych organizacjach 
pozarządowych, instytucjach ochrony przyrody, jednostkach administracji publicznej, 

 Każdy uczestnik szkolenia musi być zgłoszony np. przez turystyczną organizację 
pozarządową, jednostkę administracji publicznej, parki narodowe i krajobrazowe, 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny, 

 Wszyscy uczestnicy szkolenia powinni posiadać rower i kask ochronny, zgodnie  
z obowiązującym prawem, 

 O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia mogą być 
dostarczane pocztą tradycyjną lub osobiście. Prawidłowo wypełniony i podpisany 
zestaw dokumentów powinien być dostarczony na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem 
Szkolenie instruktorów turystyki rowerowej.  

 Zgłoszenie podpisać musi osoba uprawniona do delegowania uczestnika zgodnie z 
przepisami prawa. 

 Organizatorzy nie zapewniają noclegów i rowerów w związku z organizacją szkolenia.  
8. Zgłoszenie na szkolenie oznacza jednocześnie: 

 Zapoznanie się z Regulaminem szkolenia i zobowiązanie do przestrzegania jego 
postanowień, 

 Oświadczenie uczestnika, że posiada stan zdrowia, który pozwala mu na udział  
w szkoleniu,  

9. Organizacja przejazdu drugiego dnia szkolenia: 

 Przejazd uczestników szkolenia będzie odbywał się w zorganizowanej kolumnie 
drogami publicznymi, zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego.   

10. Organizatorzy zapewniają: 

 Opiekę w trakcie przejazdu podczas drugiego dnia szkoleniowego, 

 Obiad oraz zimne i gorące napoje w pierwszym dniu szkolenia, 

 Uczestnikom szkolenia zapewnione będzie ubezpieczenie OC na sumę 60 000 zł 
oraz ubezpieczenie NNW do kwoty 60 000 zł (ubezpieczenie obejmuje tylko 
uczestników, rower należy ubezpieczyć we własnym zakresie), 

 Uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie publicznymi środkami transportu  
i powrót do miejsca zamieszkania w ciągu dwóch dni szkolenia. Osoba biorąca udział 
w szkoleniu ubiegając się o zwrot kosztów, pozostawia nr konta bankowego do 
rozliczenia oraz dokumenty z przejazdów - bilety otrzymane w środkach transportu 
komunikacji publicznej. Zwrotowi podlegają również koszty dostarczenia roweru 
pociągiem w dwie strony. Bilety wraz z oświadczeniem, że podmiot delegujący nie 
sfinansował kosztów dojazdu i nr konta należy dostarczyć na poniższy adres, do max. 
5 dni od zakończenia szkolenia. Rozliczenie nastąpi do końca września 2019 r.  
Bilety, oświadczenie oraz numer konta należy przesłać pocztą tradycyjną lub 
osobiście dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – sekretariat Departamentu Promocji, 
Sportu i Turystyki,  

 Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma uprawnienia Instruktora Turystyki 
Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa nadawane przez Wykonawcę 
zadania – firmę prowadzącą szkolenie, 

11. Obowiązki uczestników szkolenia: 

 Zapisanie się na listę uczestników szkolenia, 

 Dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego w dniu rozpoczynającego się szkolenia, 

 Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu szkolenia oraz warunków uczestnictwa, 

 Podporządkowanie się poleceniom organizatorów szkolenia, 

 Przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, 

 Zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od grupy szkoleniowej, 



 

 

 Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i przeciwpożarowych, 
12. Obsługa szkolenia: 

Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL, ul. Artura Grottgera 4,  20-029 
Lublin, e-mail: tomasz.grodek@lubelskie.pl, tel. 81 4416 786, 

13. Postanowienia końcowe: 

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

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia. 

 Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych 
osobowych przez organizatorów na potrzeby szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych – RODO. 
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