
 

VI ŁOWICKI RAJD NOCNY PTTK – W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI 
14/15 CZERWCA 2019 R. OD GODZ. 19.00 

TERMIN RAJDU: 

14 czerwca 2019 r. Starty drużyn od godz. 19.00 co 20 min.  

Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godz. 18.45. 

MIEJSCE STARTU: 

Przed siedzibą PTTK, Łowicz, Stary Rynek 3 

ORGANIZATORZY: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu 

KOORDYNATOR RAJDU: 

Zdzisław Kryściak 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Urząd Miasta Łowicz, 

PARTNERZY: 

Sołectwo Wygoda 

Gmina Łowicz 

Restauracja „Powroty” 

Jan Ruciński 

INFORMACJE MEDIALNE: 

Nowy Łowiczanin, lowicz24.eu, lowiczturystyczny.pl, lowiczanin.info, 

TRASA RAJDU: 

Rajd odbędzie się na terenie Miasta Łowicza i Gminy Łowicz, będzie przebiegał przez 
miejscowości: Łowicz, Zielkowice, Parmę, Placencje, Bobrowniki, Zawady, Wygodę oraz 
Bobrowniki (gm. Nieborów) 

Cały odcinek rajdu drużyny pokonują pieszo w tempie 4-4,5 km/h. Poszczególne trasy rajdu 
różnią się długością i wynoszą około 14-15 km. 

META RAJDU: 

Dom Ludowy w Wygodzie. Pierwsze drużyny docierają na metę ok. godz. 23.00. 

CELE RAJDU: 

• popularyzacja turystyki kwalifikowanej, 

• poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych Miasta Łowicza i Gminy Łowicz, 

• propagowanie wiedzy ekologicznej, 

• integracja środowiska turystycznego, 

• zasady zdrowej rywalizacji, 

• integracja międzypokoleniowa. 



OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE DRUŻYNY: 

Każdy uczestnik rajdu musi obowiązkowo posiadać elementy odblaskowe. Drużyna musi 
posiadać telefon z kontaktem podanym w „Karcie Zgłoszenia” (kierownika drużyny), aparat 
fotograficzny z możliwością podejrzenia wykonanych zdjęć (może być w telefonie 
komórkowym), długopis, notes, latarki ze światłem białym (oświetlanie grupy z przodu) i 
czerwonym (oświetlenie grupy z tyłu). Wskazane jest posiadanie apteczki. 

EKWIPUNEK UCZESTNIKÓW: 

Obuwie turystyczne do zmiennych warunków terenowych (drogi asfaltowe, żwirowe, 
piaskowe, dukty leśne), odzież i obuwie dostosowane do panujących warunków 
atmosferycznych, wyżywienie i napoje na trasę rajdu. 

WPISOWE: 

Uczestnicy rajdu wnoszą opłatę od każdego z członków drużyny: dla członków PTTK – 4 zł, 
osoby niezrzeszone w PTTK – 6 zł. Opiekun drużyny (Kierownik Drużyny), w której skład 
wchodzi 5 lub więcej osób małoletnich nie wnosi opłaty. Wpisowe należy wnieść wraz z 
dostarczeniem karty zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze PTTK we wtorki 
w godz. 16.00-18.00 i piątki 15.00-18.00. W przypadku rezygnacji drużyny lub członka 
drużyny ze startu, wpisowe nie będzie zwracane. Wpisowego nie wnoszą członkowie 
zwycięskiej drużyny V Łowickiego Rajdu Nocnego w 2018 – Makamaba 2.1. 

PUNKTACJA RAJDU: 

W trakcie rajdu drużyny mogą otrzymać punkty karne za: 

• dotarcie przed czasem lub spóźnienie się na Punkt Kontrolny – 10 pkt. 

• nie wykonanie zdjęć obiektów wskazanych do sfotografowania na trasie – 15 pkt. 

• brak odpowiedzi na pytanie w ramach wylosowanych na punkcie kontrolnym Pytania 
dotyczą Łowicz i Gmin Łowicz lub ogólnej wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej – 20 pkt. 

• nie uzupełnienie hasła w „Karcie Drużyny” – 30 pkt. 

• otwarcie koperty alarmowej w związku z zagubieniem się – 40 pkt. 

Zwycięża drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. W przypadku równej 
ilości punktów o przyznaniu głównej nagrody decyduje losowanie. Drużyna jest 
dyskwalifikowana w przypadku rezygnacji na trasie rajdu, zagubienia „Karty Drużyny”, 
koperty alarmowej, mapy z trasą rajdu.  

Nagrody przewidziane są dla członków najlepszej drużyny, najstarszego i najmłodszego 
uczestnika. Wśród pozostałych uczestników rajdu rozlosowane zostaną upominki. Nagrody i 
upominki są przyznawane osobom obecnym podczas losowania, w przypadku nieobecności 
osoby zwycięskiej nagroda wraca do losowania. 

PRZEBIEG RAJDU: 

W rajdzie biorą udział drużyny (młodzież szkolna, rodziny, grono znajomych) składające się 
z 3-10 osób. Osoby małoletnie do lat 18 i drużyny szkolne biorą udział w rajdzie pod opieką 
osoby dorosłej lub opiekuna z ramienia szkoły. Opiekun drużyny małoletniej jest wliczany 
do liczby uczestników drużyny. Każda drużyna otrzymuje kopertę alarmową, kartę drużyny 
z zadaniami, mapę z zaznaczonym przebiegiem trasy rajdu i punktami kontrolnymi. Koperta 
alarmowa zawiera numer telefonu do koordynatora rajdu, którą należy otworzyć w 
przypadku niebezpiecznego zdarzenia, rezygnacji z rajdu, zagubienia się. O kolejności startu 
i wyborze trasy decyduje losowanie przeprowadzone przez organizatora.  

Równocześnie startuje pięć drużyn, wyjście na poszczególne trasy rajdu następuje co 20 
minut, od godz. 19.00, ze Starego Rynku. Drużyny stopniowo rozdzielają się na trasie rajdu 
na różne szlaki zgodnie z otrzymaną mapą, należy przestrzegać zaznaczonej trasy rajdu. 
Uczestnicy w trakcie wędrówki muszą znaleźć określone miejsca i je sfotografować oraz 



obserwować przebieg trasy, gdyż na Punkcie Kontrolnym każda drużyna losuje pytania z 
zagadnieniami dotyczącymi trasy rajdu, ogólnej wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej wiedzy 
o Łowiczu i Gminie Łowicz. 

Po dotarciu drużyny na Punkt Kontrolny należy przekazać Kartę Drużyny, na której jest 
odnotowywany czas drużyny, liczony jest czas dotarcia wszystkich członków drużyny. Czas 
postoju na Punkcie Kontrolnym nie jest wliczany do czasu przemarszu. Każda grupa na 
karcie drużyny ma odnotowywany czas startu ze Starego Rynku, dotarcia na Punkty 
Kontrolne i wyruszenia z Punktów Kontrolnych na dalszą trasę oraz dotarcia na metę rajdu. 
Na karcie wpisywane są punkty karne za niezrealizowanie poszczególnych zadań.  

Koperty alarmowe, mapy z trasą rajdu i karty drużyny należy przekazać organizatorowi na 
mecie rajdu. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i losowanie upominków wśród osób 
obecnych podczas losowania nastąpi po dotarciu na metę wszystkich drużyn ok. godz. 0.30. 
Zakończenie Rajdu następuje po zakończeniu losowania. 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 

Ilość miejsc w rajdzie jest ograniczona. Liczba uczestników określona do 160 osób, 
maksymalna liczba do 20 drużyn.  

ZGŁOSZENIA DRUŻYN: 

Drużyna liczy od 3-10 uczestników (wraz z Kierownikiem Drużyny). Termin zgłoszenia 
drużyny upływa 11 czerwca 2019 r. (złożenia karty zgłoszenia i wpłaty wpisowego) O 
uczestnictwie drużyny w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie drużyny odbywa 
się na druku, który można pobrać w biurze PTTK (Łowicz, Stary Rynek 3, wtorek 16-18 i 
piątek w godz. 15-18), na stronie www.pttklowicz.pl lub profilu FB Koła Przewodników im. 
Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. Każda z drużyn wyznacza Kierownika Drużyny, który jest 
łącznikiem pomiędzy drużyną, a organizatorem rajdu. 

Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu i wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją rajdu. 
Wypełniony druk wraz wpłatą należy złożyć w Biurze PTTK w dniach i godzinach 
określonych powyżej.  

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 

• każdy uczestnik rajdu otrzymuje znaczek okolicznościowy, rajdową kartę pocztową  

• opieka kadry PTTK, 

• nagrody dla najlepszej drużyny, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz grupy 
szkolnej  

• gratisowy udział zwycięskiej drużyny w kolejnej edycji rajdu, 

• pamiątkowy dyplom za udział w VI Łowickim Rajdzie Nocnym PTTK dla każdej drużyny, 

• ognisko w Domu Ludowym w Wygodzie, pieczywo, kiełbaskę i napoje, 

• wśród uczestników rajdu zostaną rozlosowane nagrody i drobne upominki.  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

• przestrzeganie niniejszego regulaminu, szczególnie warunków bezpieczeństwa, 

• stosowanie się do poleceń organizatora rajdu, 

• przestrzeganie dyscypliny w drużynie, 

• bezwzględny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, 

• zachowanie ciszy podczas rajdu, 

• nie śmiecenia na całej trasie rajdu, 

• rywalizacja fair play  

http://www.pttklowicz.pl/


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS RAJDU 

• obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

• uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, 

• zachowanie ostrożności na trasie rajdu oraz zasad poruszania się po drogach 
publicznych, 

• uczestnicy mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych na całej trasie, 

• uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, 
ochrony przyrody, 

• obowiązuje przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bezwzględny zakaz używania wyrobów 
tytoniowych na trasie rajdu oraz posługiwania się otwartym ogniem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, 

• ostateczna interpretacja postanowień regulaminu rajdu należy do organizatora, 

• członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW wraz z ważną składką na rok 2019, 
pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 

• za szkody wyrządzone przez członków drużyny pełną odpowiedzialność ponosi 
Kierownik Drużyny, 

• drużyny docierają na miejsce startu i wracają z miejsca mety we własnym zakresie, 

   

  ORGANIZATOR 

 

 

Łowicki Rajd Nocny odbywa się w ramach zadania publicznego dofinansowanego 
ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicz 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
Kwietnia 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), organizator informuje, że 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział PTTK z siedzibą w Łowiczu 
przy pl. Stary Rynek 3 (dane kontaktowe: tel. 513 767 511, e-mail: pttklowicz@gmail.com). 
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