
XVI  RAJD SZLAKIEM CICHOCIEMNYCH ŻOŁNIERZY ARMII  KRAJOWEJ 

CZATOLIN  2021 

SOBOTA,  25 WRZESIEŃ 2021 R. 

 

                                                                         REGULAMIN 

 

1.  ORGANIZATORZY 

− PTTK  ODDZIAŁ  W  ŁOWICZU 

− URZĄD  MIEJSKI  W  ŁOWICZU 

− URZĄD GMINY W ŁYSZKOWICACH 

− OSP W CZATOLINIE 

 

2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański – komandor trasy rowerowej 

− Andrzej Słomski – komandor trasy pieszej 

 

3. CEL  RAJDU 

− uczczenie 80. rocznicy pierwszego oficjalnego zrzutu cichociemnych na terenach okupowanej 

Polski 

− przypomnienie historii zrzutów oraz działalności oddziałów partyzanckich na terenie 

województwa łódzkiego 

− popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej 

 

4. RAJD  ODBĘDZIE  SIĘ  W  FORMIE  PIESZEJ  I  ROWEROWEJ 

 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

− w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, 

− turyści rowerowi powinni posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, przed wyjazdem na trasę będzie kontrola przystosowania roweru do jazdy 

− 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, 

− do dnia 21.09.2021 r. należy zapisać się na listę rajdową w biurze PTTK osobiście lub 

telefonicznie, 

− wpisowe za uczestnictwo w rajdzie w wysokości 6 zł od członków PTTK i 12 zł od 

pozostałych uczestników należy wpłacić do dnia 21.09. 2021 r. w biurze PTTK lub po 

uprzednim zapisaniu się na listę, na konto PTTK Łowicz 49 1240 3347 1111 0000 2864 9285 z 

dopiskiem: opłata za rajd – forma piesza / rowerowa (wskazać) 

− ilość miejsc jest ograniczona 

− 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 przebiegu rajdu 

                                                       

6. ŚWIADCZENIA  DLA  UCZESTNIKÓW 

− znaczek rajdowy 

− ognisko z porcją kiełbasy 

− nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej 

− nagrody dla najlepszych w teście historycznym 

− obsługa przewodnicka 



− transport autokarem uczestników rajdu pieszego z Łowicza do Bobrowej oraz z Czatolina 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 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 czynne we wtorki i piątki w 

godzinach 15:00 do 17:00 (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 

 

 

 

TRASY RAJDU 

 

ROWEROWA:  Łowicz – Łyszkowice – Czatolin – Domaniewice – Dąbkowice – Łowicz (ok. 50 km) 

 

PIESZA: Bobrowa – Trzcianka – Czatolin  (ok. 12 km) 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

1. Spotkanie  uczestników trasy pieszej w Łowiczu na Starym Rynku    -  08.00 

2. Wyjazd autokarem uczestników trasy pieszej z Łowicza do Bobrowej                     -  08.15                        

3. Spotkanie uczestników trasy rowerowej w Łowiczu na Starym Rynku  -  09.00 

4. Wyjazd na trasę rajdu uczestników trasy rowerowej                                             -  09.15 

5. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Henryka Kocemby w Łyszkowicach                                                       

przez grupę rowerową 

6. Zapalenie zniczy pod pomnikiem w Bobrowej i Trzciance przez grupę pieszą 

7. Spotkanie grupy pieszej i rowerowej pod pomnikiem cichociemnych w Czatolinie  - 12.00 

8. Przybliżenie historii zrzutów lotniczych na terenie powiatu łowickiego oraz                        

działalności oddziałów partyzanckich       - 12.00 

9. Ognisko z porcją kiełbasy, konkurs historyczny, wręczanie nagród                                                                                                               

według zasad zawartych w regulaminie rajdu (teren OSP Czatolin)                        - 13.00 

10. Wyjście grup rajdowych pod pomnik cichociemnych                                                 - 15.00 

11. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości upamiętniających 80. rocznicę zrzutu 

cichociemnych w Czatolinie, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, przemówienia     - 15.30 

12. Prezentacja sprzętu wojskowego                                                                            - 16.30 

13. Rekonstrukcja przyjęcia zrzutu                                                                          - 17.30 

14. Przejście uczestników uroczystości na teren OSP Czatolin                 - 18.00 

15. Część artystyczna i wojskowa grochówka                                                              - 18.30 

16. Zakończenie                                                                                                   - 20.00 

 

 

Uwaga:  Dla uczestników trasy rowerowej istnieje możliwość noclegu z soboty na niedzielę na terenie 

OSP Czatolin w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór). Należy podczas zapisu zgłosić 

chęć noclegu 


