
II  RAJD PIESZY NA POWITANIE JESIENI 
ŁOWICZ – MAURZYCE  2021 

SOBOTA,  2 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 
 

                                                                         REGULAMIN 
 

1.  ORGANIZATORZY 
− PTTK  ODDZIAŁ  W  ŁOWICZU 
− URZĄD  MIEJSKI  W  ŁOWICZU 
  

2. KIEROWNICTWO RAJDU 
− Michał Zalewski – komandor trasy pieszej 
− Marzena Kozanecka - Zwierz – komandor trasy pieszej 
− Katarzyna Zabost – komandor trasy pieszej 
 

3. CEL  RAJDU 
− popularyzacja wiedzy o zwyczajach jesiennych w życiu wsi 
− popularyzacja turystyki pieszej. 
 

4. RAJD  ODBĘDZIE  SIĘ  W  FORMIE  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 wziąć udział wszyscy chętni, grupy zorganizowane max do 5 osób (dopuszcza 
się większą liczbę osób, gdy w ostatnim dniu zapisów będą wolne miejsca), 

− liczba uczestniczących w imprezie jest ograniczona i wynosi 40 osób , decyduje kolejność 
zgłoszeń,  

− uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież dostosowane do panujących 
warunków atmosferycznych,   

− osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych, 
− uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości, 
− wyżywienie na trasie rajdu we własnym zakresie, 
− do dnia 01.10.2021 r. należy zapisać się na listę rajdową w biurze PTTK osobiście i uiścić 

opłatę w wysokości 10 zł od członków PTTK, dzieci i młodzieży oraz 15 zł od pozostałych 
uczestników (biuro PTTK czynne we wtorki i piątki w godzinach 15.00 – 17.00), 

− 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, 
− poczęstunek, 
− jesienne nagrody - niespodzianka, 
− obsługa przewodnicka, 



− transport autokarem uczestników rajdu pieszego z Maurzyc 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, 
− rajd jest zadaniem publicznym finansowanym ze środków Gminy Miasta Łowicz, 
− szczegółowych informacji udziela biuro PTTK w Łowiczu (tel. 513 767 511, 601 576 207) oraz 

na stronie www.pttklowicz.pl), 
 

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

TRASA RAJDU 
 

PIESZA:  ŁOWICZ - MAURZYCE (ok. 10 km) 
 

 
PROGRAM 

 
1. Spotkanie  uczestników trasy pieszej w Łowiczu na Starym Rynku              -  09.00 
2. Rejestracja, potwierdzenie udziału, lista obecności                          -  09.15                        
3. Powitanie i przejście trasy rajdu                                                    - 09.30 
4. Spacer po skansenie, zapoznanie z łowicką kulturą ludową       - 13.00 – 13.30 
5. Poczęstunek, wręczenie jesiennych nagród          - 13.30 – 15.30 
6. Zakończenie i powrót autokarem do Łowicza                      - 15.30 

 
 

Uwaga:  biuro PTTK  czynne we wtorek i piątek w godzinach 15:00-17:00 


