
Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy 

LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

 
 

REGULAMIN RAJDU PIESZEGO „Kaczawskie Wędrowanie Do WoLi” 
 

1. Organizator Rajdu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie przy wsparciu 

Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa oraz Firmy Active Trip z Wojcieszowa. 
  
2. Cel  i zadania rajdu: 
Rajd odbywać się będzie na szlakach i bezdrożach Gór i Pogórza Kaczawskiego. Za główne cele i zadania 
rajdu stawiamy: 
- popularyzację walorów turystycznych i krajoznawczych  
- edukację mieszkańców obszaru LGD  i wzrost ich świadomości ekologiczno-przyrodniczej 
- popularyzację i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych aktywnej turystyki i krajoznawstwa jako formy 
wypoczynku połączonej z poszerzaniem wiedzy o atrakcjach przyrodniczych i historycznych regionu 
- aktywizacja i integracja różnych środowisk. 
  
3. Czas i miejsce rajdu: 21 maja 2017 r., (niedziela), okolice Wojcieszowa, Lipy i Dobkowa. 
  
4. Transport: Dojazd i powrót uczestników Rajdu pieszego we własnym zakresie.  
  
5. Uczestnikiem Rajdu może być osoba fizyczna w każdym wieku. Osoby niepełnoletnie mogą 
uczestniczyć tylko po zgłoszeniu grupy przez opiekuna odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.  
  
6. Udział w Rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy wycieczki ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Organizatorzy zapewniają przewodników na trasach rajdu oraz poczęstunek na ognisku. 
 
7.Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie Organizatorowi swojego uczestnictwa na formularzu 
indywidualnym lub grupowym oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
   
8. Planowana liczba uczestników Rajdu to ok. 60 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 W razie małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie ograniczenie rajdu do 2 tras, w zależności od 
zainteresowania. 
  
9.  Ochrona danych osobowych:  
b) Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.) dla potrzeb organizatora. 
c) Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania. 
  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych 
tras oraz do przerwania, ograniczenia tras lub odwołania Rajdu w wyjątkowo niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
  
11. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Rajdu.  
   
12. Dodatkowych informacji na temat Rajdu udzielają pracownicy Biura LGD w siedzibie Organizatora od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, tel. 768728718. 

 
 


