II REGIONALNE DNI JAKUBOWE
NA PODKARPACKIEJ DRODZE ŚW. JAKUBA VIA REGIA
21-22 lipca 2018 r.
I. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku
Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
Stowarzyszenie Vive w Krzemienicy
II. PARTNERZY
Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
Camino de la Vida
Mazowiecka Chorągiew Husarska im. Jana Karola Chodkiewicza
Przeworskie Koło Rowerowa Via Carpatia
Stowarzyszenie „Przyjaciele Drogi św. Jakuba w Polsce”
1 Przeworska Drużyna Wędrowników „Peregrinus”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja wiedzy na temat Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba, jako pierwszego
Europejskiego Szlaku Kulturowego przebiegającego przez nasz region.
2. Promocja sportu, zdrowego stylu życia w tym turystyki pieszej, biegania, jazdy na rowerze i jazdy
konnej.
3. Promocja Gminy Przeworsk i regionu.
4. Organizacja obchodów święta św. Jakuba Starszego Apostoła w województwie podkarpackim.
IV. PROGRAM
Sobota, 21 lipca 2018 r.
VII etap „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia” z Przeworska do
Łańcuta
8:00: Msza św. w Bazylice kolegiackiej pw. Ducha Św. – Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
8:30: Zwiedzanie „Przeworskiej Jerozolimy” z kaplicą Grobu Bożego
9:00: Rozpoczęcie pielgrzymki pieszej na trasie:
Przeworsk – Gwizdaj – Nowosielce – Kosina – Sonina – Łańcut (22 km)
10:30: Zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach
15:00: Zakończenie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie, poczęstunek
Jakubowy Rajd Rowerowy
(plac przed Bazyliką pw. Ducha Św. w Przeworsku)
16:00: Rozpoczęcie rajdu, przejazd na trasie:
Przeworsk – Studzian – Dębów – Nowosielce (12 km)
Bieg po muszlę św. Jakuba
(plac przed kościołem pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach)
16:30: Start Biegu „po muszlę św. Jakuba” na dystansie (2 km)
Rekonstrukcja historyczna „Victoria Nowosielecka”
(plac przed kościołem pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach)

17:00–20:00: Odegranie historycznego wydarzenia najazdu tatarskiego
i bohaterskiej obrony Nowosielec przez wójta Michała Pyrza w 1624 r.
18:00: Dekoracje zawodników Biegu, zakończenie Rajdów, poczęstunek
Niedziela, 22 lipca 2018 r.
Odpust parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach
11:00: Msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach
VIII etap „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia” z Łańcuta do
Krzemienicy
13:00: Spotkanie pielgrzymów przed kościołem pw. św. Stanisława w Łańcucie
13:30: Rozpoczęcie pielgrzymki pieszej na trasie: Łańcut–Krzemienica (5 km)
15:00: Msza św. w kościele filialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy
16:00: Zwiedzanie zabytkowego kościoła
16:30: Spotkanie bractw i stowarzyszeń związanych z Drogą św. Jakuba,
prezentacja „Droga św. Jakuba - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”
17:30: Występ Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”
II Jarmark Jakubowy w Krzemienicy
16:00 – 19:00: Wystawa Drogi św. Jakuba w Polsce i Europie,
wystawa rękodzieła artystycznego ze ikonografią św. Jakuba
V. BIEG „PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA”
1. Bieg na dystansie 2 km – 1 pętla na terenie Nowosielec (1 km po trasie Podkarpackiej Drogi św.
Jakuba Via Regia)
2. Zapisy pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec9CfPh8dVCbAJH1TiAlQM6M_NICmTnRIaozVVY1zK
SJdLhw/viewform
3. Mapka i profil biegu dostępne pod linkiem: https://pl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18341431.
4. Rodzaj nawierzchni: asfalt.
5. Limit czasu: 20 min. Biegacze, którzy nie dobiegną do linii mety w podanym czasie są zobowiązani do
przerwania biegu.
6. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
7. Trasa oznaczona taśmami i znakami pionowymi i poziomymi.
8. Trasę będzie zabezpieczać Policja i strażacy OSP.
9. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zawodów i wracają we własnym zakresie.
10. Biuro Zawodów Biegu, szatnie i depozyty przy parafii pw. Marii Magdaleny w Nowosielcach.
11. Biuro zawodów i wydawanie pakietów startowych będzie odbywać się w godz. 15:00-16:00 – w dniu
zawodów 21 lipca 2018 r.
12. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
13. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizatorzy nie odpowiadają.
14. Posiłek regeneracyjny będzie wydawany na podstawie numeru startowego.
15. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja uczestników Biegu:
a). Generalna dla kobiet i mężczyzn
b). Najmłodszy i Najstarszy zawodnik.
16. Odbiór numeru startowego za inną osobę odbywa się na podstawie wypisanego upoważnienia.
17. W ramach pakietów startowych Organizator zapewnia:
– numer startowy z agrafkami,
– medal z muszlą św. Jakuba,
– pamiątkowy dyplom,

– napoje i poczęstunek
Dla najlepszych zawodników w kategorii generalnej (miejsca I-III) z podziałem na Kobiety i Mężczyźni
oraz dla Najmłodszego i Najstarszego zawodnika przewidziane są pamiątkowe dyplomy, statuetki
i nagrody rzeczowe.
VII. RAJD ROWEROWY
1. Mapa i profil Rajdu Rowerowego: https://pl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18582337
2. Zapisy pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec9CfPh8dVCbAJH1TiAlQM6M_NICmTnRIaozVVY1zK
SJdLhw/viewform
3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność poruszając się po
drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
obowiązujących rowerzystów.
4. Trasa będzie wyraźnie i czytelnie oznakowana przez organizatorów. Kolumna rajdu rowerowego
będzie zabezpieczona przez służby organizatora, Policję oraz straż OSP.
5. Przedstawiciele organizatora będą czekać na uczestników od godz. 15.30 przed Bazyliką pw. Ducha
św. w Przeworsku
6. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę otrzymają medal z muszlą św. Jakuba, pamiątkowy
dyplom oraz napoje i poczęstunek
7. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
8. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym
zakresie i na własną odpowiedzialność.
9. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez
niepełnoletniego uczestnika Rajdu odpowiada uczestnik lub osobiście rodzic (opiekun).
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Udział w Biegu oraz Rajdzie jest bezpłatny.
2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić obowiązkowo zgodę rodziców.
3. Dzieci w wieku poniżej 12 r.ż. mogą wziąć udział, jednak muszą uczestniczyć wspólnie w obecności
opiekuna.
4. Uczestnicy biegu i rajdów biorą udział na własną odpowiedzialność.
5. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika za pomocą formularza dostępnego na stronie
internetowej www.viaregia.podkarpacie.eu.
6. Uczestnicy mogą wziąć w innych punktach programu – prosimy o zaznaczenie wybranych opcji
w formularzu internetowym.
7. Zgłoszenie udziału w traktowane jest jako:
– przyjęcie warunków regulaminu,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów
– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub
partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat
końcowy, plakat, informacje prasowe).
3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu, w lokalnych mediach (prasa,
radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
4. Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny.

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień
regulaminu, uwag Organizatora
6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że
uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu
oraz rajdach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia
odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie).
8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości.
10. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku:
ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201), e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl
www.viaregia.podkarpacie.eu, www.przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl
Łukasz Mróz, tel. 727 591 466

