POWIAT ŁOWICKI

URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

OGÓLNOPOLSKI ZLOT TURYSTÓW KOLARZY NA ZIEMI ŁOWICKIEJ
Łowicz 10 – 12 lipca 2020
REGULAMIN
ORGANIZATOR
− PTTK Oddział w Łowiczu
− KTK „Szprycha”
Patronat Honorowy*:
− Starosta Łowicki, Marcin Kosiorek
− Burmistrz Łowicza, Krzysztof Jan Kaliński
Patronat medialny*:
− tygodnik „Nowy Łowiczanin”
− radio „Victoria”
Instytucje wspomagające*:1:
− Starostwo Powiatowe w Łowiczu
− Urząd Miejski w Łowiczu
− Łowicki Ośrodek Kultury
− Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
− Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
− Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu
Zespół organizacyjny Zlotu*:
− Adam Szymański – komandor Zlotu
− Andrzej Słomski – zastępca komandora, obsługa tras zlotowych
− Teresa Wojciechowska – kierownik biura Zlotu
− Joanna Sałata – obsługa biura Zlotu
− Anna Słomska – obsługa biura Zlotu
− Wojciech Czapnik – obsługa Zlotu
− Danuta Dąbrowska – obsługa Zlotu
− Karol Dąbrowski – obsługa Zlotu
− Radosław Dąbrowski – obsługa Zlotu
− Eligiusz Pietrucha – obsługa Zlotu
− Paweł Pięta – obsługa Zlotu
− Marian Sianoszek – obsługa Zlotu
− Marek Trepa – obsługa Zlotu
− Mirosław Wojda – obsługa Zlotu
− Katarzyna Zabost – obsługa Zlotu
− Rafał Zabost – obsługa Zlotu
− Michał Zalewski – obsługa Zlotu



Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania danych do czasu rozpoczęcia imprezy w związku z trwającymi pracami
nad pozyskiwaniem sponsorów, patronatów i współpracowników

Cel Zlotu:
− popularyzacja historii, kultury i walorów przyrodniczych Ziemi Łowickiej
− promocja szlaków rowerowych istniejących na terenie powiatu łowickiego
− integracja turystów kolarzy, wymiana doświadczeń
− zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych (Miłośnik Ziemi Łowickiej)
− propagowanie turystyki rowerowej
Warunki uczestnictwa:
− w Zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z całej Polski zarówno indywidualni jak i stowarzyszeni
w klubach i innych organizacjach
− dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych
− uczestnik musi posiadać dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych,
stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i posiadać sprawny technicznie
rower wyposażony zgodnie z przepisami
− każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną
− warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie
zgłoszenia akceptacji Regulaminu
− wszyscy uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizacji Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej 2020
− wszyscy uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków (zdjęcia i nagrania
dźwiękowe) w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczanych na portalach społecznościowych,
stronach internetowych, materiałach promocyjnych oraz w mediach przez Organizatora oraz
podmioty współpracujące przy organizacji imprezy
− udział w Zlocie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu
Zgłoszenia:
− wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 3) wraz z czytelną kopią dowodu
wpłaty należy przesłać do organizatora na adres: PTTK Oddział w Łowiczu, 99 – 400 Łowicz ul.
Stary Rynek 3, lub skany na adres e-mail: zlot.lowicz2020@gmail.com
− zgłoszenia na Zlot przyjmowane będą w kolejności ich nadsyłania do wyczerpania miejsc
noclegowych, do 15 maja 2020 r. (decyduje data otrzymania przez biuro karty zgłoszenia łącznie
z opłatą),
Wpisowe:
− członkowie honorowi PTTK i honorowi przodownicy turystyki kolarskiej – nie płacą wpisowego
− przodownicy turystyki kolarskiej z aktualną legitymacją PTTK oraz młodzież do lat 18 z aktualną
legitymacją PTTK – 60,00 zł
− członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2020 – 65,00 zł
− pozostali uczestnicy – 75,00 zł
− dzieci do lat 7 bez świadczeń zlotowych – nie płacą wpisowego
− wpisowe jak i opłata za dodatkowe świadczenia należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.05.2020 r.
na konto: PTTK Oddział w Łowiczu,
− w tytule wpłaty prosimy napisać: Ogólnopolski Zlot T. K. oraz nazwiska uczestników, których
wpłata dotyczy
− w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie wpisowe nie będzie zwracane
Świadczenia w ramach wpisowego
− identyfikatory dla uczestnika i na rower
− koszulka zlotowa
− metalowy znaczek zlotowy (projekt znaczka wykonał pan Jacek Rutkowski)

− materiały krajoznawcze i gadżety zlotowe
− wstęp do wybranych obiektów na trasach rajdowych (Muzeum Ludowe Rodziny
Brzozowskich w Sromowie, tradycyjny warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich w Bolimowie,
sentymentalny park w Arkadii, pałac w Walewicach, katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Łowiczu, skansen w Maurzycach)
− prezentacja tradycyjnego wesela łowickiego w wykonaniu RZPiT „Boczki Chełmońskie”
− odcisk pieczęci zlotowej
− 30 pkt. premii na KOT za udział w Zlocie
− możliwość zdobywania odznak regionalnych i ogólnopolskich
− nagrody dla zwycięzców w konkursach przygotowanych przez organizatora
− ognisko z kiełbaską na rozpoczęcie Zlotu
− grill na zakończenie Zlotu
Obowiązki uczestników:
− uczestnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, legitymację uprawniającą do ulg
wpisowego, dowody wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń
− stan zdrowia uczestnika musi pozwalać na uprawianie turystyki rowerowej
− uczestnik Zlotu ma obowiązek noszenia na terenie bazy identyfikatora zlotowego a drugi
powinien umieścić na rowerze
− zaleca się jazdę w kaskach ochronnych
− uczestnicy Zlotu nienależący do PTTK muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie OC i NNW
− każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu
Ponadto, uczestnik rajdu zobowiązany jest przestrzegać:
− zakazu spożywania alkoholu na trasach rajdowych
− regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym
− przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody
− ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00 na terenie obiektów zlotowych
− parkowania aut i przechowywania rowerów jedynie w miejscach wskazanych przez organizatora
Zlotu
Biuro Zlotu
− Muszla Koncertowa w Łowiczu na Błoniach Łowickich
− Kontakt: tel. 513 767 511
Baza noclegowa Zlotu
− internat Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2, dwadzieścia
pokoi trzyosobowych, jedno WC i natrysk na dwa pokoje (baza nr 1)
− internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul Powstańców 12, osiem pokoi
pięcioosobowych, jedno WC na dwa pokoje, natrysk na korytarzu (baza nr 2)
− uśredniona cena za nocleg na terenie bazy nr 1 i 2 wynosi 35 zł od osoby za jedną noc
− pole namiotowe na terenie Muszli Koncertowej w Łowiczu, do dyspozycji WC, umywalka, natrysk
i czajnik (maksymalnie 10 namiotów)
− cena za korzystanie z pola namiotowego wynosi 5 zł od osoby za jedną noc
− przydział miejsc noclegowych będzie odbywał się na podstawie kart zgłoszeń. W przypadku
pojedynczych wolnych miejsc w pokojach, będą one uzupełniane osobami zgłaszającymi się
indywidualnie.
Wyżywienie uczestników Zlotu
− wyżywienie we własnym zakresie – polecamy łowickie lokale gastronomiczne

Informacje dodatkowe
− uczestnicy Zlotu będący członkami PTTK i posiadający opłaconą składkę członkowską za 2020 r.
objęci są ubezpieczeniem grupowym zgodnie z polisami zawartymi na rok 2020 przez Zarząd
Główny PTTK
− noclegi stanowią dodatkowo płatne świadczenia
− uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone w czasie
trwania Zlotu
− na identyfikatorze zlotowym zostanie umieszczony numer telefonu biura Zlotu do kontaktu
w sprawach pilnych
− osoby nieprzestrzegające regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa
w Zlocie
− ilość miejsc na Zlocie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator
− organizatorzy nie ubezpieczają rowerów i sprzętu turystycznego uczestników zlotu
− w przypadku małego zainteresowania imprezą organizator może odstąpić od organizacji zlotu
zwracając jednocześnie wszystkie wpłaty jakich uczestnik dokonał na ten cel
− Zlot nie zostanie odwołany ze względu na warunki atmosferyczne
− lista przyjętych na Zlot będzie na bieżąco uzupełniana i publikowana na stronie: pttklowicz.pl
w zakładce ZLOT 2020
− wszelkie informacje dotyczące Zlotu będą umieszczane na stronie pttklowicz.pl w zakładce ZLOT
2020
− w uzasadnionych przypadkach program Zlotu może ulec zmianie,
Serwis rowerowy
− podczas Zlotu będzie udostępniony odpłatny serwis rowerowy prowadzony przez sklep
rowerowy przy ul. Podrzecznej 19a, tel.792 123 110

Uwaga: Organizowany Zlot nie przynosi dochodów dla organizatora
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Zlotu

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Załącznik nr 1
do regulaminu Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej

Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej
1. Organizatorem Zlotu jest PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.
2. Przebieg imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Biorąc udział w imprezie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie i publikację na profilach społecznościowych, stronach
internetowych, mediach jego wizerunku przez PTTK Oddział w Łowiczu oraz podmioty z nim
współpracujące w zakresie informacji o przebiegu i promocji imprezy.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO”, informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3,
kod pocztowy 99-400 Łowicz
b) W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać
Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele
działalności PTTK Oddziału w Łowiczu na małą skalę nie wymagają regularnego
i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.
c) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą na potrzeby organizacji
i promocji imprezy oraz informacji o przebiegu Zlotu, które publikowane będą na profilach
społecznościowych, stronach internetowych, w prasie lokalnej i mediach przez PTTK Oddział
w Łowiczu oraz podmioty współpracujące z organizatorem.
d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych.
e) Dane osobowe uczestników przechowywane będą do czasu rozliczenia Zlotu.
f) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz
usunięcia co skutkuje skreśleniem z listy imprezy.
g) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych
administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Załącznik nr 2
do regulaminu Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW KOLARZY – ŁOWICZ 2020
9 LIPIECA 2020 (Czwartek)
17.00 – 21.00 – przyjmowanie uczestników w biurze Zlotu, zakwaterowanie i wydawanie pakietów
startowych
10 LIPIECA 2020 (piątek)
07.00 – 09.00 – przyjmowanie uczestników w biurze Zlotu, zakwaterowanie i wydawanie pakietów
startowych
09.30 – spotkanie uczestników przy Muszli Koncertowej na Łowickich Błoniach, przywitanie przez władze
samorządowe i organizatorów
10.00 – wyjazd na trasę Zlotu
18.00 – powrót do Łowicza
19.00 – prelekcja na temat szlaków rowerowych na terenie powiatu łowickiego - Centrum Kształcenia
Ustawicznego Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2
20.00 – ognisko integracyjne - Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego,
ul. Ułańska 2
11 LIPIECA 2020 (sobota)
09.00 – spotkanie uczestników na Łowickich Błoniach i wyjazd na trasę Zlotu
18.00 – powrót do Łowicza
20.00 – prezentacja tradycyjnego wesela łowickiego w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Boczki Chełmońskie” na Muszli Łowickiej
12 LIPIECA 2020 (niedziela)
09.00 - wyjazd na trasę Zlotu
13.00 – powrót do Łowicza
14.00 – spotkanie uczestników (na Błoniach Łowickich) i przejazd ulicami miasta
14.30 – 16.00 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem
16.00 – zakończenie Zlotu, grill na Łowickich Błoniach

TRASY ZLOTOWE
10.07.2020 (piątek)
Łowicz – Bocheń – Urzecze – Sobota (zwiedzanie kościoła i parku) – Walewice (zwiedzanie pałacu) –
Bielawy – Stanisławów – Lisiewice – Dąbkowice – Pilaszków – Łowicz – 65 km
11.07.2020 (sobota)
Łowicz – Płaskocin – Sromów (zwiedzanie muzeum ludowego) – Kompina – Bednary – Jasionna –
Bolimów (zwiedzanie tradycyjnego warsztatu garncarskiego) – Puszcza Bolimowska – Nieborów –
Arkadia (zwiedzanie parku) – Łowicz – 60 km
12.07.2020 (niedziela)
Łowicz – Świące – Maurzyce (zwiedzanie skansenu) – Szymanowice – Niedźwiada – Łowicz – 25 km
CHARAKTERYSTYKA TERENU
Teren po którym przebiegają trasy rajdowe jest w całości płaski. W 85 ℅ nawierzchnia dróg jest
asfaltowa, w 10 ℅ to nawierzchnia żwirowa a w 5 ℅ drogi gruntowe.

Załącznik nr 3
do regulaminu Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej

NR UCZESTNIKA …………………………………………………………………
(wypełnia organizator)

KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestnika Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej,
odbywającego się w Łowiczu w dniach 10-12.07.2020 r.
(wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………… Adres e-mail: …………………………………………………………………………..
Nr legitymacji PTTK: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem członkiem klubu: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000118340 (dane kontaktowe: Tel. 513767511, pttklowicz@gmail.com).

Termin zgłoszeń na Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej
upływa 15 maja 2020 r.
Zgłoszenia należy przysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną wraz z kopią lub skanem dowodu wpłaty na adres:
PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz lub e-mail: zlot.lowicz2020@gmail.com
Na bieżąco będzie uzupełniana lista uczestników po wcześniejszym sprawdzeniu kompletności dokumentów,
o kolejności będzie decydowała data otrzymania karty zgłoszenia.
Miejsca noclegowe (zaznaczyć x wybrane noclegi):

Noclegi

Cena za
dobę/os
(zł)

Baza nr 1

35,00

Baza nr 2

35,00

Pole namiotowe

5,00

Wybór miejsca i doby pobytu:
09/10.VII

10/11.VII

Razem za noclegi (zł)

11/12.VII

12/13.VII

Ilość
noclegów

Razem
cena (zł)

Zamówione świadczenia:
Wyszczególnienie

Kwota łączna (zł)

Wpisowe
Noclegi
RAZEM DO ZAPŁATY (ZŁ)

1. Zamawiam bezpłatną koszulkę zlotową w rozmiarze (załącznik nr 4): ……………………………………………………
2. Łączną opłatę w kwocie: …………………………………………………. zł wpłacono na rachunek nr: 49 1240 3347 1111
0000 2864 9285 z adnotacją w tytule: „Ogólnopolski Zlot Kolarski” oraz imię i nazwisko.
3. Oświadczam, że akceptuję treść i postanowienia Regulaminu „Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na
Ziemi Łowickiej”.
4. Wiem o obowiązku ubezpieczenia się OC i następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych
przez PTTK Oddział w Łowiczu dla potrzeb organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi
Łowickiej.
6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w mediach, na stronach internetowych oraz
portalach społecznościowych w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych Ogólnopolskiego
Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej.
7. Zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną umieszczoną w Regulaminie Zlotu – załącznik nr 1 do
regulaminu Zlotu i akceptuję jej postanowienia

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

*W przypadku uczestnika niepełnoletniego, podpis składa rodzic lub prawny opiekun

……………………………………………
(podpis uczestnika*)

Załącznik nr 4
do regulaminu Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy na Ziemi Łowickiej

KOSZULKA DAMSKA

KOSZULKA MĘSKA

