
RAJD ROWEROWY W 100. ROCZNICĘ PRZYBYCIA DO ŁOWICZA 10 PP 

ŁOWICZ – SKIERNIEWICE - KOMPINA 

SOBOTA, 26 CZERWIEC 2021  R. 

 

                                                                         REGULAMIN 

 

  1. ORGANIZATORZY 

− PTTK  ODDZIAŁ  W  ŁOWICZU 

− URZĄD  MIEJSKI  W  ŁOWICZU 

− URZĄD GMINY W NIEBOROWIE 

 

  2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański – komandor 

 

  3.  CEL  RAJDU 

− uczczenie 100. rocznicy przybycia na stały pobyt do Łowicza 10 PP 

− przypomnienie historii 10 PP 

− popularyzacja turystyki rowerowej 

 

         4. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

− w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, 

− uczestnicy  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, 

− wyżywienie na trasie rajdu we własnym zakresie, 

− wpisowe w wysokości 5 zł dla członków PTTK oraz 8 zł dla pozostałych płatne do dnia    

22.06.2021 w biurze PTTK lub na konto nr 49124033471111000028649285 z 
dopiskiem „Opłata za rajd ”, biuro czynne we wtorki i piątki w godzinach 15.00 – 
17.00 

− 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  

 

5.   ŚWIADCZENIA  DLA  UCZESTNIKÓW 

− znaczek rajdowy 

− ognisko z porcją kiełbasy 

− nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 

− nagrody dla najlepszych w teście historycznym oraz dla najlepszych w konkurencjach                     

sprawnościowych 

− obsługa przewodnicka 

− punkty na KOT oraz odznakę „Szlakiem Bitwy nad Bzurą” 

 

 6.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 

w czasie rajdu, 

− nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje 

usunięcie z imprezy, 



− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 

− szczegółowych informacji udziela biuro PTTK w Łowiczu 

(tel. 513 767 511, 729 100 829,  oraz na stronie www.pttklowicz.pl), 

 

Rajd odbywa się w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz 

 

 

 

TRASA RAJDU 

 

   Łowicz ( pomnik J. Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej 30) – Bełchów – Skierniewice 

(dawne koszary  przy ul. Batorego ) – Puszcza Bolimowska – Nieborów – Bednary – 

Kompina - Łowicz  (64 km) 
 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

1. Spotkanie  uczestników rajdu w Łowiczu przed pomnikiem J. Piłsudskiego 

      przy ul. Podrzecznej, gdzie znajdowały się koszary 10 pułku piechoty             - 09.00                                                                                      

2. Wyjazd na trasę rajdu                                                                                                               - 09.15 

3. Odwiedzenie miejsca, gdzie znajdują się budynki dawnych koszar w Skierniewicach, 

w których stacjonował III batalion 10 pułku piechoty                                                - 11.50 – 12.00                                                                                                                                                                                       

4.  Zapalenie zniczy na cmentarzach w Nieborowie i Bednarach, 

           gdzie spoczywają żołnierze 10 pułku piechoty   

5.  Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pod pomnikiem żołnierzy na cmentarzu 

           w Kompinie, gdzie spoczywa najwięcej żołnierzy 10 pułku piechoty                                     - 15.00 

       6. Ognisko i konkursy na terenie boiska sportowego, wręczenie nagród                        - 15.15 – 16.30                                                                                     

7. Planowany powrót do Łowicza                                                                                           - 17.30                  

 

 

Uwaga:  Istnieje możliwość dołączenia się do rajdu w Skierniewicach przy kościele garnizonowym. 

Planowany odjazd z tego miejsca o godzinie 12.00 

 
 

 

 

 

 


