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ED 601-41/2019 r. 

 

PROGRAM I REGULAMIN 

Zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej  

„Po poleskich szlakach” 

Urszulin, 3 października 2019 roku 

  

 
PROGRAM 

Impreza 1-dniowa 

Termin: 3 października 2019 r. 

Miejsce: Poleski Park Narodowy, Urszulin. 

1. Rejestracja uczestników, przywitanie, informacje organizacyjne, wręczenie 

materiałów pomocniczych – Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny  PPN w Urszulinie. 

Początek godzina 8.00.   

2. Wyjazd na trasę rajdu. 

Trasa:  

Długość trasy: ok. 20 km. 

Przebieg trasy: ODA - Urszulin – Dębowiec – Wiązowiec – Babsk – Wola Wereszczyńska 

– Nowe Załucze – Stare Załucze – ODM – meta rajdu 

3. Zabawy i gry edukacyjno–przyrodnicze na punktach kontrolnych. 

4. Rozstrzygnięcie i podsumowanie rajdu – prezentacja grup (zadaszenie edukacyjne – 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu – zakończenie ok. godz. 14.00). 

5. Wręczenie pamiątkowych upominków za udział w rajdzie. 

6. Zapewnione ciepłego posiłku regeneracyjnego, napojów, owoców, ciasta. 

7. Zapewnienie transportu powrotnego.  
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REGULAMIN 

 

1. Zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej „Po poleskich szlakach” 

ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. 

2. Rajd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. 

3. Rajd odbędzie się 3 października 2019 r. oraz będzie miał charakter zadaniowy. 

4. W rajdzie mogą brać udział grupy liczące około 11 uczestników + pełnoletni 

opiekun. 

5. Liczba miejsc jest ograniczona (przewiduje się utworzenie ok. 17 grup). O udziale 

w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie grup 

do Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego PPN w Urszulinie (osobiście, 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną): Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku, 

tel. (0 82) 562 2383 w. 83, 88 fax (0 82) 571 30 03,  e-mail: 

agata.panasiuk@poleskipn.pl   

andrzej.rozycki@poleskipn.pl  

Ostateczny termin zgłaszania grup: 27 października 2019 r. Poleski Park 

Narodowy zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń.  

6. Trasa rajdu wyznaczona jest przez Poleski Park Narodowy. Grupy na trasę 

wyruszają od godziny 8.00  z Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego PPN w 

Urszulinie ul. Lubelska 3 a, w odstępach 10 minutowych. Grupa przy rejestracji 

otrzyma karty pracy oraz inne materiały pomocnicze.  

7. O godzinie wyjazdu grupy decyduje kolejność zgłoszenia. 

8. Długość trasy: ok. 20 km. 

 

Przebieg trasy: ODA - Urszulin – Dębowiec – Wiązowiec – Babsk – Wola 

Wereszczyńska – Nowe Załucze – Stare Załucze – ODM – meta rajdu 

 

9. Uczestnicy rajdu poruszają się po wytyczonej trasie i wykonują przydzielone im 

zadania na punktach kontrolnych.   

10. Punkty kontrolne będą obsługiwane przez pracowników Poleskiego Parku 

Narodowego w następujących miejscach na terenie Parku:  

I punkt kontrolny: Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny PPN w Urszulinie,  

II punkt kontrolny: Pole wypoczynkowe w Babsku  

III punkt kontrolny: pole wypoczynkowe na początku ścieżki przyrodniczej „Dąb 

Dominik” 

IV punkt kontrolny: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu. 

11. Wszystkie grupy powinny najpóźniej do godziny 12.00 dojechać do punktu 

kontrolnego III (pole wypoczynkowe na początku ścieżki przyrodniczej „Dąb 

Dominik” oraz najpóźniej do godziny 13.30 dojechać do punktu kontrolnego IV 

(Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu gdzie odbędzie się oficjalny 

finał rajdu ok. godziny 14.00). 

12. Uczestnicy rajdu mają obowiązek zabezpieczyć się indywidualnie: 

− pod względem medycznym w apteczkę; 

mailto:agata.panasiuk@poleskipn.pl
mailto:andrzej.rozycki@poleskipn.pl
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− prowiant na czas przejazdu (napoje, kanapki); 

− długopisy i notesy do sporządzania notatek z przebiegu trasy; 

− sprawne rowery!!!; 

− dla grup spoza regionu lubelskiego w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym 

istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia rowerów turystycznych na 

potrzeby rajdu, przy czym ilość dostępnych rowerów jest ograniczona. 

13. Organizatorzy w trakcie rajdu zapewniają: 

− opiekę techniczną w  trakcie przejazdu trasy; 

− ciepły posiłek, napoje ciepłe i zimne, owoce, batony/ciastka; 

− materiały pomocnicze oraz nagrody w postaci drobnych upominków; 

− rzetelną wiedzę o PPN i historii tych regionów; 

− dobrą zabawę; 

− transport powrotny. 

14. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać pozwolenie rodziców, że może 

uczestniczyć w tego typu imprezie turystycznej. 

15. Zrealizowane podczas trwania rajdu zadania oceniać będzie komisja złożona z 

pracowników Parku. 

16. Dla uczestników rajdu przewidziane są nagrody – drobne upominki za udział w 

rajdzie. 

17. Celem rajdu jest: 

− popularyzacja turystyki rowerowej na obszarach prawnie chronionych; 

− uświadomienie odbiorców o potrzebie tworzenia obszarów chronionych takich, jak 

Parki Narodowe, obszary Natury 2000 i inne formy ochrony, dla ochrony 

najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w 

przyszłości; 

− rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na środowisko; 

− zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu  oraz 

ukazanie różnorodności przyrodniczej  obszarów Poleskiego Parku Narodowego; 

− zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego 

na obszarach  Poleskiego Parku Narodowego wspólnie z ich opiekunami. 

18.  Informacje o rajdzie będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie 

internetowej  PPN www.poleskipn.pl i portalu społecznościowym oraz zostaną 

wywieszone plakaty. Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian. 

19. Poleski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania 

zadaniowego rajdu rowerowego oraz za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie 

rajdu. 

20. Podczas imprezy edukacyjnej będą wykonywane zdjęcia. Dokumentacja 

fotograficzna jest wykorzystywana do celów promocyjnych Poleskiego Parku 

Narodowego (Facebook, strona www, wydawnictwa PPN) oraz dokumentacji z 

działania. realizowanego w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o 

dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i 

kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie.   

http://www.poleskipn.pl/
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21. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., 

dalej: RODO. Poleski Park Narodowy informuję, że: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park Narodowy w 

Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 

061360188, tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl 

(dalej: Administrator), kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji (ABI): 

tel. 82 5713071, 

b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze przy realizacji danego przedsięwzięcia (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO 

(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), 

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji 

kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt Poleskiego Parku Narodowego, 

e) Przysługuje Panu/Pani: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody 

na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w ; 

g) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają 

profilowaniu. 
 


