TRZYETAPOWY ROWEROWY RAJD „NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI”
NIEDZIELA
20.05., 27.05., 10.06.2018
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
− PTTK ODDZIAŁ W ŁOWICZU
2. KIEROWNICTWO RAJDU
− Adam Szymański – komandor
− Andrzej Słomski – zastępca komandora
3. CEL RAJDU
− uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
− poznawanie historii naszego regionu
− popularyzacja turystyki rowerowej
4. RAJD ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH ETAPACH
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
− w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni
− turyści powinni posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
− osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych
− uczestnicy powinni posiadać odzież stosowną do panujących warunków atmosferycznych, oraz dowód
tożsamości
− wyżywienie na trasie rajdu we własnym zakresie
− wpisowe w wysokości 3 zł płatne w dniu rajdu
− jedno wpisowe uprawnia do udziału w trzech etapach rajdu
− uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rajdu oraz wykorzystanie
wizerunku na zdjęciach z rajdu
6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
− metalowy znaczek okolicznościowy
− punkty na odznaki PTTK
− obsługa przewodnicka
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− rajd odbędzie się bez względu na pogodę
− uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
− organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników oraz szkody powstałe w czasie
rajdu
− nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie z
imprezy
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
− szczegółowych informacji udziela biuro PTTK w Łowiczu
(tel. 46 837 32 69, 506 170 531 oraz na stronie www.pttklowicz.pl),

PROGRAM RAJDU
1. Spotkanie uczestników rajdu na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 10:00 w wybrane niedziele.
2. Odwiedzenie miejsc, gdzie znajdują się pomniki lub tablice upamiętniające poległych w walce o niepodległość
i zapalenie zniczy.
3. Przekazanie informacji na temat odwiedzanych miejsc.
4. Na zakończenie trzeciego etapu ognisko z kiełbaskami oraz konkursy z nagrodami na terenie „Ranczo u
Noego” w miejscowości Piaski.

TRASY RAJDU
ETAP I
20.05.2018
Łowicz – Wygoda – Jamno – Dąbkowice – Otolice – Maurzyce – Zduny – Niedźwiada - Łowicz (ok. 55 km)
ETAP II
27.05.2018
Łowicz – Łyszkowice – Czatolin – Domaniewice – Lisiewice – Guźnia – Bocheń – Łowicz (ok. 60 km)
ETAP III
10.06.2018
Łowicz – Bednary – Julianów – Bolimów – Joachimów – Mogiły – Piaski – Łowicz (ok. 65 km)
ZADANIE PUBLICZNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA ŁOWICZ

