
81. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ 
XVII RAJD SZLAKIEM BOJOWYM 10 PUŁKU PIECHOTY 

Łowicz - Kompina 
SOBOTA 12.09.2020 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATORZY 

− PTTK Oddział w Łowiczu 

− Urząd Miejski w Łowiczu 

− Urząd Gminy w Nieborowie 

 

2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański  – komandor rajdu (tel. 729 100 829) 

− Andrzej Słomski 

− Karol Dąbrowski    

− Teresa Wojciechowska 

 

3. CEL RAJDU 

− uczczenie 81. rocznicy bitwy nad Bzurą 

− przypomnienie historii łowickiego pułku piechoty w czasie działań bojowych nad Bzurą we 

wrześniu 1939 roku 

− popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej 

                                                                                         

4. RAJD JEST ORGANIZOWANY W FORMIE ROWEROWEJ I PIESZEJ 

 

5.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

− W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się wszystkich 

uczestników rajdu do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z 

rozporządzeń Rady Ministrów oraz wszystkich zaleceń wydawanych przez kierownictwo i osoby 

obsługujące rajd. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać maseczkę i zakładać ją w miejscach, gdzie 

nie będzie możliwe zachowanie bezpiecznego oraz obowiązującego dystansu między 

uczestnikami rajdu.  

− w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni  

− liczba wszystkich osób uczestniczących w imprezie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  

− rowerzyści muszą posiadać sprawny rower 

− osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych 

− uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości 

− do dnia 08.09.2020 należy zapisać się na listę rajdową w biurze PTTK osobiście lub telefonicznie   

− w czasie rajdu pobierana będzie opłata na cele statutowe w wysokości 5 zł od członków PTTK i 8 zł 

od pozostałych uczestników 

− uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie 



− 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 prze-

biegu rajdu 

  

6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

− znaczek rajdowy 

− obsługa przewodnicka 

− butelka wody i baton energetyczny przed wyjściem na trasę  dla każdego uczestnika 

− wojskowa grochówka i ognisko z porcją kiełbasy na zakończenie rajdu 

− nagrody  dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej 

− konkursy sprawnościowe oraz test z wiedzy o bitwie nad Bzurą i 10 pułku piechoty 

− punkty na KOT oraz obiekty na nowo uchwaloną przez ZG PTTK odznakę turystyczną „Szlakiem 

bitwy nad Bzurą 1939 r. im. gen. Tadeusza Kutrzeby” 

− transport uczestników trasy pieszej z Kompiny do Łowicza 

 

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 

− nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie 

z imprezy 

− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

− szczegółowych informacji udziela biuro PTTK Oddział w Łowiczu czynne we wtorki i piątki w 

godzinach 15:00 – 17:00 (kol. Teresa Wojciechowska, tel. 513 767 511 , Adam Szymański, tel. 

729 100 829 ) 

 

PROGRAM RAJDU 

                                                                      

1. Spotkanie uczestników trasy rowerowej i pieszej na Starym Rynku w Łowiczu    09:30                

2. Wyjazd i wymarsz na trasy rajdowe   09:50 

3. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie dowódcy 10 pułku piechoty                                                

Mariana Krudowskiego 

4. Odwiedzenie mogił żołnierskich w Nieborowie, Bednarach, Dębsku Nowym oraz w Kozłowie 

Szlacheckim, gdzie spoczywają żołnierze „dziesiątki” 

5. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem na cmentarzu w Kompinie 13:30 

6. Przypomnienie historii działań bojowych 10 pułku piechoty w czasie bitwy nad Bzurą 

7. Ognisko, konkursy, wręczanie nagród  14:00 - 16:00 

8. Wyjazd do Łowicza  16:00 

 

 



 
TRASA  ROWEROWA I (ok. 45 km – prowadzi Adam Szymański) 

 
Łowicz – Gągolin Południowy – Nowy Dębsk – Kozłów Szlachecki – Kęszyce – Patoki -  Kompina – 

Zabostów – Łowicz 
 
 

TRASA ROWEROWA II (ok. 30 km – prowadzi Andrzej Słomski) 
 

Łowicz – Mysłaków – Nieborów – Bednary – Kompina - Łowicz 
     

 
TRASA PIESZA  (ok. 10 km – prowadzi Teresa Wojciechowska) 

 
Łowicz – Zabostów – Kompina 

 


