
POLSKO-BIAŁORUSKI RAJD ROWEROWY 
DO PAŃSTWOWEGO PARKU NARODOWEGO 

 "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" (BIAŁORUŚ) 
 

TERMIN RAJDU: 20-21.06.2015 R. 
 

Rajd kierowany jest do podmiotów turystycznych z powiatu hajnowskiego 
 

– w rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, mieszkańcy powiatu hajnowskiego prowadzący 
działalność turystyczną, 

Wymogi: 

– uczestnik rajdu powinien posiadać paszport (ważny minimum 3 miesiące), 
– osoby uczestniczące w rajdzie muszą być przygotowane kondycyjnie do przejechania w ciągu 2 dni 
ok. 70 km oraz posiadać sprawny technicznie rower, odblaskową koszulkę lub kamizelkę. 
 

 
Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 
Liczba miejsc ograniczona (15 osób) 

 
Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wraz z kartą uczestnictwa przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
a.lapinska@powiat.hajnowka.pl do dnia 19.06.2015 r. 
O zakwalifikowaniu się na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji pod nr tel. 85 682 30 46 
 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" (Białoruś). 
Organizatorzy rajdu: 

 
Polsko-białoruski rajd rowerowy organizowany jest w ramach projektu: "Rozwój turystyki aktywnej i 
branży turystycznej w ujęciu transgranicznym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 realizowanego w 
ramach projektu parasolowego "Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w 
Euroregionie Puszcza Białowieska". 
 

– poznanie atrakcji przyrodniczuch i kulturowych białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, 
Cel rajdu: 

– integracja mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego, 
– promowanie aktywnego wypoczynku, 
– promocja Puszczy Białowieskiej i aktywnej turystyki rowerowej. 
 

 
Termin i miejsce rajdu: 

Rajd rozpocznie się 20 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 10.00 na przejściu granicznym Białowieża-
Piererow. Zakończy się 21 czerwca 2015 r. (niedziela) ok. godz. 15.00 po przekroczeniu granicy Piererow- 
Białowieża. 
 
 

Projekt "Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym" 
 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 realizowanego w ramach projektu parasolowego 
"Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska", 

którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. 
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                                                                                                                 ................, ....06.2015 r. 
 

Karta zgłoszeniowa – oświadczenie 

 dotyczące naboru uczestników na polsko-białoruski rajd rowerowy (20-21.06.2015 r.) 

1. Dane osobowe: 

Nazwisko i imię/imiona: .................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................... 

Pesel: ................................................................................................................................................. 

Telefon: ............................................................................................................................................. 

E-mail: .............................................................................................................................................. 

Paszport (numer i data ważności) …................................................................................................ 

2. Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że: 

−  jestem osobą pełnoletnią,  niekaraną, 

−  jestem mieszkańcem/-ką powiatu hajnowskiego i mogę ten fakt poświadczyć na dokumencie, 

−  jestem zatrudniona/-y w: 

............................................................................................................................................................. 

−  posiadam sprawny technicznie rower, podstawowe narzędzia do naprawy i zapasową dentkę do 

swojego roweru, odblaskową koszulkę lub kamizelkę 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 1333, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych ze szkoleniem. 

 

Data: ............................... Czytelny podpis:   ................................................................................ 
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