
RAJD „SZLAKIEM JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO” SOBOTA 09.04.2022 r. 
(ŁOWICZ – BOCZKI CHEŁMOŃSKIE) 

R E G U L A M I N 
1. ORGANIZOTORZY  
−  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 turystyki pieszej; 
− przybliżenie postaci Józefa Chełmońskiego i miejsc z nim związanych.   
 

4. RAJD ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE PIESZEJ 
 

5. MIEJSCE I CZAS SPOTKANIA: Łowicz, Stary Rynek - godz. 9.00  
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1) w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni, grupy zorganizowane max do 5 osób (dopuszcza się większą         

liczbę osób, gdy w ostatnim dniu zapisów będą wolne miejsca);  
2) Ilość miejsc ograniczona i wynosi 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń; 
3) osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych;  
4) uczestnicy powinni posiadać odzież stosowną do panujących warunków atmosferycznych oraz dowód 

tożsamości;  
5) wyżywienie na trasie rajdu we własnym zakresie;  
6) zapisy na rajd oraz wpłaty w wysokości 10 zł od członków PTTK i 15 zł od pozostałych  uczestników będą 

przyjmowane do dnia 08.04.2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty można dokonać w biurze PTTK 
we wtorki i w piątki w godzinach 15.00-17.00; 

7) uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie; 
8) 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 

9) na rajdzie należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń sanitarnych  
 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  
− znaczek rajdowy; poczęstunek; nagrody dla uczestników konkursów; obsługa przewodnicka, przejazd 
autokarem z Boczek Chełmońskich do Łowicza   

 

8. 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 kierownictwa rajdu  
− szczegółowych informacji udziela Katarzyna Zabost tel. +48 601 576 207  
− biuro PTTK czynne we wtorki i piątki w godzinach 15:00 – 17:00, Stary Rynek 3 Łowicz  

TRASA RAJDU 
PIESZA: ŁOWICZ – BOCZKI CHEŁMOŃSKIE (ok. 10 km) 

PROGRAM RAJDU 
1. Spotkanie uczestników rajdu na Starym Rynku w Łowiczu - 9.00  
2. Rejestracja, potwierdzenie udziału, lista obecności – 9.15 
3. Powitanie i wyjście na trasę rajdu - 9.30  
4. Poczęstunek - 13.00 – 13.30   
5. Konkursy, wręczenie nagród – 13.30-15.30 
6. Zakończenie i powrót autokarem do Łowicz – 15.30 


