
35 LAT KLUBU TURYSTYKI KOLARSKIEJ „SZPRYCHA” 

RAJD ROWEROWY 

ŁOWICZ – ARKADIA – BEDNARY – KOMPINA – SROMÓW – ŁOWICZ (35 KM) 

SOBOTA, 28 MAJ 2022  R. 

 

                                                                         REGULAMIN 

 

  1. ORGANIZATORZY 

− PTTK  ODDZIAŁ  W  ŁOWICZU 

− URZĄD  MIEJSKI  W  ŁOWICZU 

− ŁOWICKI OŚRODEK KULTURY 

− MUZEUM LUDOWE W SROMOWIE 

 

  2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański – komandor 

 

  3.  CEL  RAJDU 

− uczczenie 35. rocznicy powstania KTK „Szprycha” 

− 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 10 zł dla członków PTTK oraz 15 zł dla pozostałych płatne do 

dnia    24.05.2022 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 i pieczątka 

− zestaw gadżetów rajdowych 

− ognisko z porcją kiełbasy 

− wejścia do obiektów muzealnych                

− obsługa przewodnicka 

− punkty na KOT 

 

 

 

 



 6.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

− rajd odbędzie się bez względu na pogodę 

− uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we 

własnym zakresie 

− 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. 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

1. Przyjmowanie uczestników rajdu na Starym Rynku w Łowicz  - 08.30 – 09.00                                                                                      

2. Uroczysty przejazd ulicami miasta i wyjazd na trasę rajdu                    -  09.00                                                         

3. Zwiedzanie parku w Arkadii oraz muzeum ludowego w 

Sromowie                                                                                                                                                                                                                                    

4.  Ognisko na terenie muzeum w Sromowie                                                                                      

5.  Planowany powrót do Łowicza                                                      - 14.00  - 14.30                  

 

 

 
 

 

 

 

 


