
XX RAJD SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

ŁOWICZ – BOLIMÓW – MOGIŁY – RAWKA 

SOBOTA 08.02.2020 

 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATORZY  

− PTTK oddział w Łowiczu 

− Urząd Miejski w Łowiczu 

− Urząd Gminy w Bolimowie 

− Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie 

− Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

 

2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański – komandor rajdu 

− Marek Trepa  – zastępca komandora 

− Karol Dąbrowski 

 

3. CEL RAJDU 

− uczczenie 157. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy pod dowództwem 

Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 r. na terenie 

Puszczy Bolimowskiej 

− przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych, których areną była Puszcza Bolimowska 

− popularyzacja turystyki pieszej 

− pokazanie walorów przyrodniczych Puszczy Bolimowskiej 

 

4. ZBIÓRKA I POBRANIE ZNACZKA RAJDOWEGO – GODZ.  09.00 - 09.15. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

− w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni, osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych 

− wyżywienie na trasie we własnym zakresie 

− uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości oraz ubranie stosowne do warunków 

atmosferycznych panujących w dniu rajdu 

− wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 6 zł od członków PTTK i dzieci pod opieką 

rodziców, 12 zł od pozostałych uczestników 

− wpisowe należy wpłacać w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z 

dopiskiem opłata za rajd, najpóźniej do 04.02.2020 r.                                                    

− uczestnicy muszą potwierdzić że zapoznali się z regulaminem rajdu 

− uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku oraz przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby rajdu oraz publikację wizerunku i danych osobowych w mediach 

celem informacji o przebiegu rajdu 

 

6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

− przejazd autokarem na trasie Łowicz – Mogiły oraz Skierniewice Rawka – Łowicz, tylko 

dla uczestników, którzy będą przemierzać trasę pieszą rajdu 

− znaczek rajdowy  



− wojskowa grochówka  

− porcja kiełbasy przy ognisku na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich  

− obsługa przewodnicka 

− nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, dla najliczniejszej rodziny i 

najliczniejszej zorganizowanej grupy rajdowej oraz dla najlepszych w konkursie 

historyczno-przyrodniczym  

 

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 podczas rajdu 

− nagrody mogą otrzymać tylko uczestnicy rajdu, którzy przejdą trasę Mogiły –Skierniewice 

Rawka (12 km) 

− ze względów organizacyjnych (transport) ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie 

decyduje kolejność zgłoszeń na rajd 

− nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie 

z imprezy 

− ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu 

− szczegółowych informacji dotyczących rajdu udziela biuro PTTK w Łowiczu czynne we 

wtorek i piątek w godzinach 15.00 – 17.00  (tel. 513 767 511, 506 170 531) oraz na 

stronie www.pttklowicz.pl 

 

 

 

 

 

PROGRAM  RAJDU 

1. Zbiórka i pobranie znaczka rajdowego – godz. 09.00. 

2. Odjazd autokarów z uczestnikami rajdu do miejscowości Mogiły – godz. 09.15. 

3. Przy pomniku powstańców: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, polowa Msza Święta, 

wojskowa grochówka. 

4. Wymarsz na trasę rajdu – ok. godz. 12.00. 

5. Ognisko na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich, konkursy, wręczanie 

nagród – ok. godz. 14.00 – 15.00. 

7. Odjazd autokaru z uczestnikami rajdu z miejscowości Skierniewice – Rawka do Łowicza – ok. 

godz. 16.30.     

 


