
REGULAMIN MOJE ULTRAROZTOCZE 2020. 

 

1. CEL IMPREZY 

• Promocja walorów Roztocza; 

• Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego; 

• Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec; 

• Promocja Nadleśnictwa Józefów; 

• Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec; 

• Promocja Miasta i Gminy Józefów; 

• Promocja Gminy Susiec; 

• Promocja Miasta i Gminy Krasnobród; 

• Promocja Gminy Tereszpol; 

• Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i 

najprostszej formy sportu i rekreacji; 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku; 

• Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w 

potrzebie z terenu Roztocza – podczas IV edycji będzie to kilka rodzin z 

terenu miasta i gminy Krasnobród; 

 

2. ORGANIZATOR 

Fundacja Na Ratunek  

Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec; 

KRS: 0000518401  

NIP: 734-352-77-10  

REGON: 123213396 

PARTNERZY: 

• Roztoczański Park Narodowy, 

• Nadleśnictwo Zwierzyniec, 

• Nadleśnictwo Józefów, 

• Miasto i Gmina Krasnobród, 

• Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie; 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

20.06 – 31.08.2020r.  

Biuro Wydarzenia:  

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie 

ul. Tomaszowska 25 

22-440 Krasnobród 

Tel:  84 534 28 42 

e-mail: it@krasnobrod.pl 

mailto:it@krasnobrod.pl


Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00; 

sobota – niedziela: 09:00 – 17:00; 

Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Punkt+Informacji+Turystycznej/@50.5396315,2

3.2272655,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x472359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6

c!2sPunkt+Informacji+Turystycznej!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542!3m4!1s0x4

72359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6c!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542 

 

4. TRASA 

W ramach zawodów Moje Ultraroztocze uczestnik pokonuje dowolną przez siebie 

wybraną trasę zlokalizowaną na terenie Roztocza Środkowego - nie będzie 

oznaczona żadna część trasy! Za Roztocze Środkowe rozumiemy obszar znajdujący 

się pomiędzy miejscowościami: 

Krasnobród – Zwierzyniec – Józefów – Susiec!!! 

Uczestnicy zobowiązani są do pokonania minimalnych dystansów: 

➡️ UR 10 km - pełne 10 km! 

➡️ UR 30 km - min 15 km!  

➡️ UR 60 km - min 20 km!  

➡️ UR 90 km - min 30 km!  

➡️ UR 120 km oraz UTMB 120 km min 40 km! 

Zachęcamy wszystkich by wybierali szlaki / ścieżki zlokalizowane wokół/wzdłuż tras 

UltraRoztocza. 

 

Dowodem potwierdzającym udział w wydarzeniu Moje UltraRoztocze jest 

zamieszczenie śladu / mapy lub relacji z trasy: film 🎥 – zdjęcia z przebytej trasy! 📸 

którą się przebyło w ramach projektu Moje UltraRoztocze pod wydarzeniem na fb:  

 

https://www.facebook.com/events/315895316090043/ 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Uczestnicy startują indywidualnie. 

• Uczestnikiem projektu może być osoba, która najpóźniej w dniu 

19.06.2020r. ukończy 18 lat. Osoby niepełnoletnie biorą udział w 

wydarzeniu wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. 

• Uczestnicy zgłaszając się do wydarzenia, osobiście deklarują, że startują w 

nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania 

lekarskie uniemożliwiające udział w wydarzeniu. 

• Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie 

osobiście odbierają pakiet startowy. 
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• Każdy z uczestników winien wnieść opłatę startową według 

obowiązującego cennika oraz pokonywać swoją trasę z wyposażeniem 

obowiązkowym. 

• Uczestnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości. 

• Wszyscy uczestnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu 

wydarzenia, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego 

oraz przepisów w nim obowiązujących. 

• Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w 

szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie 

Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną 

odpowiedzialnością finansową. 

6. ZGŁOSZENIA i ZAPISY 

• Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy. 

• Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: 

https://www.fundacjanaratunek.pl/biegi/rejestracja-ur/ 

  

7. WPISOWE 

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi: 

 

Moje UltraRoztocze – 110 zł; 

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w 

wysokości 10,00 zł na rzecz wsparcia rodzin z terenu miasta Krasnobród; 

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!! 

  

Rodzaje pakietów: 

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraRoztocze 2020. 

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraRoztocze 2020. 

Pakiet PREMIUM + 80 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraRoztocze 2020. 

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM 

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych:  

https://tourdezboj.com/ultraroztocze/pakiety-startowe/ 

Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji: 

Fundacja na Ratunek 

Świniarsko 512 

33 – 395 Chełmiec 

https://tourdezboj.com/ultraroztocze/pakiety-startowe/


Opłata za udział w wydarzeniu: 

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050 

Tytuł wpłaty: MUR2020 + imię i nazwisko; 

 

Dla wpłat z zagranicy: 

kod SWIFT Banku: POLUPLPR 

IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050 

  

Opłata charytatywna: 

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty) 

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030 

Tytuł wpłaty: UR2019 + imię i nazwisko; 

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz 

osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com 

• Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie  wzięły udziału w 

wydarzeniu. 

• Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego 

licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma 

możliwości wystawienia faktury; 

• Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy 

poczty lub banku. 

 

8. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

W trakcie trwania całego wydarzenia każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania wyposażenia dostosowanego do długości dystansu oraz panujących w 

chwili uczestnictwa warunków pogodowych.   

9. ŚWIADCZENIA STARTOWE 

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące 

świadczenia startowe: 

• numer startowy; 

• pamiątkowy gadżet - ; 

• mapa trasy zawodów; 

• ciepły posiłek; 

• zimny napój wysokoizotoniczny na bazie chmielu; 

• pamiątkowy imienny medal; 

• zmęczenie i zadowolenie; 

• udział w losowaniu nagród on - line, które odbędzie się w miesiącu 

wrzesień; 

mailto:biuro@tourdezboj.com


 

Odbiór i realizacja nagród oraz voucherów: 

W ramach wydarzenia Moje UltraRoztocze organizator zapewnia każdemu 

uczestnikowi: 

• Bezpłatną zupę regeneracyjną (dowolna zupa do wyboru z menu w danym 

dniu) świadczoną w Restauracji MAMA w Jacni (obok Krasnobrodu) 

wydawaną na podstawie vouchera znajdującego się na imiennym numerze 

startowym. Realizacja w godzinach otwarcia Restauracji, czyli 11:00 – 

19:00/20:00 w tygodniu oraz 11:00 – 20:00 w weekendy. Obsługa prosi o 

wcześniejszy kontakt telefoniczny i podanie orientacyjnej godziny przybycia 

tel: 84 680 81 86 lub 501 270 602. Adres Restauracji: Jacnia 20  

22-442 Jacnia.  

Lokalizacja:  

https://www.google.pl/maps/place/Restauracja+Mama/@50.5686691,23.1617

017,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47235a4922f2ac83:0x51c5b1b5cf167753!

2sRestauracja+Mama!8m2!3d50.5686691!4d23.1638904!3m4!1s0x47235a49

22f2ac83:0x51c5b1b5cf167753!8m2!3d50.5686691!4d23.1638904 

 

• Bezpłatne piwo świadczone w Sklepie U Gargamela wydawane na podstawie 

vouchera znajdującego się na imiennym numerze startowym. Realizacja w 

godzinach otwarcia Sklepu, czyli od rana (ok 09:30) do wieczora, czasem i 

późnego! 😉. Tel kontaktowy: 609 033 355. Adres: Huta Szumy 54, 22-672 

Huta Szumy. 

Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Sklepik+u+Gargamela/@50.3938309,23.19

43186,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4724aa80965e75b9:0xc2b145faa52

a9c60!8m2!3d50.3938309!4d23.1965073 

 

• Bezpłatne wejście na teren Parku Linowego https://linowypark.pl/ 

zlokalizowanego w Krasnobrodzie lub Zamościu. 

każdy uczestnik będzie miał do wyboru max. dwie trasy przy jednorazowym 

wejściu. Dla osób towarzyszących (rodziny) będzie możliwość skorzystać z 

pakietu dwóch tras do wyboru (lub podwójnego przejścia tej samej trasy) za 

opłatą z rabatem 50%. Każdy uczestnik może wprowadzić maksymalnie 4 

osoby towarzyszące. Wszystkie osoby korzystające z Parku Linowego 

zobowiązane są przestrzegać regulamin, który dostępny jest na tablicach 

informacyjnych przed każdym parkiem. Wejście do Parku może odbyć się 

tylko w godzinach otwarcia  - w wakacje od godziny 11.00- 19.00. Właściciel 

Parku zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Parków ze względu 

na złe warunki atmosferyczne (deszcz, burze, silny wiatr, upały) lub ze 

względu na rezerwacje grupowe. Dlatego w razie wątpliwości prosimy o 

kontakt tel. z obsługą:  

o Krasnobród 782 293 797; 
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o Zamość 782 293 788; 

Uczestnicy NIE BĘDĄ obsługiwani poza kolejnością - jeśli będzie kolejka to po 

prostu będą musieli poczekać 😊  

Lokalizacja: 

Krasnobród: 782 293 797 

ul. Młyńska - zalew,  

22-440 Krasnobród 

https://www.google.pl/maps/place/Park+Linowy+Krasnobr%C3%B3d/@50.547

2894,23.1951559,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x472359f33564a761:0xd031f

862c8988fda!2sPark+Linowy+Krasnobr%C3%B3d!8m2!3d50.5472894!4d23.1

973446!3m4!1s0x472359f33564a761:0xd031f862c8988fda!8m2!3d50.547289

4!4d23.1973446 

 

Zamość: 782 293 788 

ul. Dzieci Zamojszczyzny / róg Sadowej,  

22-400 Zamość 

https://www.google.pl/maps/place/Park+Linowy+Zamo%C5%9B%C4%87/@5

0.7235463,23.2430474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x472367b754b66ab

7:0xc54025b4e8939dae!8m2!3d50.7235463!4d23.2452361 

 

• Wypożyczenie kajaka dwuosobowego  na spływ na trasie Obrocz - 

Zwierzyniec w cenie 20 zł za kajak (maksymalnie uczestnik może wypożyczyć 

2 kajaki).  Spływ realizuje nasz wieloletni partner PHU PAGAJ link do strony 

organizatora spływu: http://www.kajaki-roztocze.pl/ 

Kontakt do organizatora spływu: 501 057 933 lub 666 912 766 
Miejsce zbiórki: 
Zalew Rudka w Zwierzyńcu 
Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Kolejowa+14/@50.6097485,22.9838359,17z

/data=!4m6!3m5!1s0x472345cc4c7285dd:0x475de0429526c941!4b1!8m2!3d50

.6097485!4d22.9860246 

 

Nagrody ukryte na trasie Mojego UltraRoztocza. 

Organizator rozmieści przed dniem 20.06 ponad 200 nagród na całej trasie trasy 

UltraRoztocze 120 km (mapa trasy znajduje się w pakiecie startowym oraz dostępna 

jest tutaj: https://tourdezboj.com/wp-content/uploads/2020/03/roztocze120-full-

scaled.jpg 

Można ją także pobrać w formacie GPX: 

https://tourdezboj.com/ultraroztocze/trasy/ultraroztocze-120/ 

 

Na trasie rozmieszczone zostaną numerowane tabliczki z nagrodami (logo 

wydarzenia Moje UltraRoztocze z numerem nagrody), na podstawie których 

uczestnik po okazaniu numeru startowego otrzyma w biurze wydarzenia przypisaną 
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do niego nagrodę. Jeden uczestnik wydarzenia Moje UltraRoztocze może otrzymać 

maksymalnie 2 nagrody!!!! Więc prosimy zbierać tylko i wyłącznie 2 tabliczki! 

Wyliczona liczba nagród jest skalkulowana na łączną ilość uczestników wydarzenia. 

Jeśli liczba uczestników się zwiększy organizator „doposaży” trasę w odpowiednią 

liczbę nagród! Tabliczki znajdować się będą bezpośrednio na trasie na wysokości od 

0 do 1,5 m od podłoża w różnych miejscach, np. gałęzie drzew, zagłębienia terenu 

zazwyczaj w miejscach widocznych, ale nie zawsze! 😉 Tabliczki nie będą 

rozmieszczone na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Uczestnik po 

odnalezieniu tabliczki z numerem nagrody zobowiązany jest udać się do Biura 

Wydarzenia – Punkt Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie w celu odbioru nagrody 

oraz zamieścić zdjęcie lub film potwierdzający miejsce oraz radość ze znalezienia 

tabliczki bezpośrednio w momencie odnalezienia tabliczki na wydarzeniu fb. 

Odbiór nagród: 

 

 

wykaz nagród: 

• Komplet chusta wielofunkcyjna + opaska + torba – 10 szt; 

• Nagroda energetyczna od partnera Mountain Fuel – 8 szt; 

• Komplet chusta wielofunkcyjna + opaska silikonowa – 39 szt; 

• Czapka Zimowe Roztocze – 36 szt; 

• Rękawki + opaska silikonowa + torba – 9 szt; 

• Smycz + opaska silikonowa + torba – 12 szt; 

• Kubek UltraRoztocze – 36 szt; 

• Zestaw Czar Roztocza + popychacz – 50 szt; 

• Buff + opaska silikonowa + torba – 6 szt; 

• Czapka Buff + opaska silikonowa + torba – 6 szt; 

 

Łącznie 212 nagród! 

Nagrody odbieramy tutaj: 

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie 

ul. Tomaszowska 25 

22-440 Krasnobród 

Tel:  84 534 28 42 

e-mail: it@krasnobrod.pl 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00; 

sobota – niedziela: 09:00 – 17:00; 

 

Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Punkt+Informacji+Turystycznej/@50.5396315,2

3.2272655,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x472359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6

c!2sPunkt+Informacji+Turystycznej!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542!3m4!1s0x4

72359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6c!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542 

mailto:it@krasnobrod.pl
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https://www.google.pl/maps/place/Punkt+Informacji+Turystycznej/@50.5396315,23.2272655,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x472359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6c!2sPunkt+Informacji+Turystycznej!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542!3m4!1s0x472359c86f4c9a43:0x65f0922ad5f93c6c!8m2!3d50.5396315!4d23.2294542


 

 

10. KLASYFIKACJA 

Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych i 

odnotowani, że wzięli udział w wydarzeniu o nazwie Moje UltraRoztocze. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Nieprzestrzeganie Regulaminu Wydarzenia grozi dyskwalifikacją 

zawodnika. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Wydarzenia. 

Informacje o zmianach w Regulaminie Wydarzenia pojawią się na stronie 

internetowej, ogłoszone w osobnym komunikacie. 

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatorów Wydarzenia; 

• Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązują zasady fair-play oraz 

bezwzględny zakaz ingerowania i niszczenia przyrody. 

• W czasie wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych; 

• Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w 

miejscach do tego nie wyznaczonych. Uczestnicy nie stosujący się do tego 

postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami 

administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami 

Państwowymi; 

• Zabrania się zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie 

Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatów Przyrody 

znajdujących się na trasie wydarzenia; 

• Uczestnicy wydarzenia zezwalają na publikację swojego wizerunku w 

materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z 

zawodów oraz materiałach promocyjnych wydarzenia; 

• Uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia 

wydarzenia; 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie organizatorowi wydarzenia Moje UltraRoztocze; 

• Podczas przemieszczania się przez tereny Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje 

przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku; 

• Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie 

wydarzenia: https://tourdezboj.com/ultraroztocze/ Uczestnicy są 

zobowiązani do zapoznania się ze zmianami; 

 

 

https://tourdezboj.com/ultraroztocze/

