RAJD NA POWITANIE WIOSNY
SOBOTA 21.03.2020 r.
REGULAMIN
1. ORGANIZOTORZY
− Urząd Miejski w Łowiczu
− PTTK Oddział w Łowiczu
2. KIEROWNICTWO RAJDU
− Adam Szymański – komandor trasy rowerowej
− Michał Zalewski – komandor trasy pieszej
3. CEL RAJDU
− popularyzacja różnych form turystyki
− kultywowanie tradycji związanej z powitaniem wiosny
4. MIEJSCE I CZAS SPOTKANIA
− Łowicz, Stary Rynek - godz. 11.00
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
− rajd jest organizowany w formie pieszej i rowerowej
− w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni
− turyści rowerowi 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
− na rajd należy zapisać się w biurze PTTK Oddział w Łowiczu lub telefonicznie najpóźniej do dnia
17.03.2020 r.
− wpłata w wysokości 4 zł od członków PTTK i 6 zł od pozostałych uczestników będzie pobierana w czasie
rajdu na cele statutowe
− 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
− znaczek rajdowy
− ognisko z porcją kiełbasy na terenie gospodarstwa Pani Marleny Kozy w Bocheniu
− nagrody w konkursie na najciekawszą Marzannę, strój wiosenny uczestnika rajdu lub udekorowany w
motywy wiosenne rower
− punkty na KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna)
− przejazd autokarem z Bochenia do Łowicza dla grupy pieszej
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
− organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników oraz szkody powstałe podczas rajdu

− nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie z
−
−
−
−

1.
2.
3.
4.
5.
6.

imprezy
ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu
prosimy o wykonanie Marzan i dekoracji wiosennej z materiałów przyjaznych środowisku
szczegółowych informacji udziela kol. Adam Szymański tef. 506 170 531 oraz
biuro PTTK tel. 513 767 511
biuro PTTK czynne we wtorki i piątki w godzinach 15:00 – 17:00, Stary Rynek 3

PROGRAM RAJDU
Spotkanie uczestników trasy rowerowej i pieszej
na Starym Rynku w Łowiczu
Rozstrzygnięcie konkursów
Wyjście grup rajdowych na trasy rajdu
Spotkanie wszystkich grup rajdowych przy ujściu Słudwi do Bzury
i topienie Marzanny
Ognisko na terenie gospodarstwa w Bocheniu
Zakończenie rajdu i powrót do Łowicza

- 11.00
- 11.15 – 11.30
- 11.30
- 12.30
- 15.00 – 16.00

TRASY RAJDU
PIESZA: Łowicz – Maurzyce – Świące – Bocheń (ok.12 km)
ROWEROWA: Łowicz – Jastrzębia - Otolice – Świące – Maurzyce - Strugienice – Wierznowice – Mystkowice –
Bocheń – Otolice – Łowicz (ok. 40 km)

UWAGA: ZRÓB MARZANNĘ, UDEKORUJ WIOSENNIE ROWER LUB SIEBIE
I WYGRAJ ATRAKCYJNĄ NAGRODĘ

RAJD REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
GMINY MIASTO ŁOWICZ.

