
Organizatorzy:    Partnerzy: 

     Sołectwo Guźnia 

  KGW Guźnia 

Rajd Szlakiem Cichociemnych – Zrzutowisko “Łąka” 
18 czerwca 2022r. 

 

Organizatorzy: 
 PTTK Oddział w Łowiczu – Koło Przewodników  

im. Anieli Chmielioskiej w Łowiczu 
 

Partnerzy: 
 Urząd Gminy Łowicz  

 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

 Muzeum ZNP w Pilaszkowie 

 Sołectwo w Guźni 

 Koło Gospodyo Wiejskich w Guźni 
 

Kierownictwo Rajdu: 
 Zdzisław Kryściak – komandor 

 Andrzej Słomski - wicekomandor 
 

Cel Rajdu: 
 uczczenie 80. rocznicy zrzutu cichociemnych na zrzutowisku „Łąka”, 

 popularyzacja historii regionalnej i postaw patriotycznych, 

 poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych Gminy Łowicz, 

 popularyzacja turystyki pieszej,  

 propagowanie aktywnego stylu życia, 

 integracja międzypokoleniowa środowiska turystycznego, 

 odsłonięcie tablicy pamiątkowej opisującej zrzut cichociemnych. 
 

Miejsce i czas: 
 Data i godzina startu:  18 czerwca 2022 r. (sobota) godz. 16.00,  

 Start przed Urzędem Gminy w Łowiczu, Łowicz, ul. Długa 12 

 Zakooczenie rajdu ok. 20.30 
 

Forma i trasa Rajdu: 
 rajd odbędzie się w formie pieszej  

 trasa: Łowicz – Pilaszków – Dąbkowice – Guźnia ok. 12 km 
 

Warunki uczestnictwa: 
 w rajdzie mogą wziąd udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek, 

 ilośd miejsc ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo  

 dokonanie wpłaty wpisowego dla członków PTTK 8 zł, dla pozostałych osób 10 zł, 

 osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób dorosłych, 
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 uczestnicy powinni posiadad odzież stosowną do panujących warunków atmosferycznych oraz 
obuwie turystyczne do zmiennych warunków terenowych (drogi asfaltowe, żwirowe, piaskowe, 
dukty leśne), 

 wyżywienie i napoje podczas marszu w rajdzie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, 
 

Obowiązki uczestników rajdu: 
 zapoznanie się z regulaminem rajdu, 

 podpisanie listy uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu, 

 dostosowanie się do poleceo komandora rajdu i nie odłączanie się od grupy, 

 obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

 zachowanie ostrożności na trasie rajdu oraz zasad poruszania się po drogach publicznych, 

 uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania postanowieo „Karty Turysty”. 
 

Świadczenia dla uczestników: 
 pamiątkowy znaczek rajdowy  

 obsługa przewodnicka na trasie rajdu, 

 zwiedzanie Muzeum ZNP w Pilaszkowie, 

 kiełbaska z grilla, chleb, kawa, herbata,  

 transport powrotny do Łowicza, 

 potwierdzenie punktów do odznak PTTK: Miłośnika Ziemi Łowickiej, Odznaki Turystyki Pieszej 
oraz „Cichociemni – spadochroniarze Armii Krajowej” 

 

Koszty uczestnictwa: 
 wpisowe dla członków PTTK i dla pozostałych uczestników rajdu 

 uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,  

 członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW wraz z opłaconą składką na 2022 rok 
 

Postanowienia koocowe: 
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę, trasa rajdu może ulec zmianie, 

 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialnośd, 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników oraz szkody powstałe 
w czasie rajdu, 

 nieprzestrzeganie postanowieo regulaminu oraz poleceo komandora rajdu spowoduje usunięcie 
z udziału w wydarzeniu, 

 podczas rajdu obowiązują zasady ruchu drogowego, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 

 szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy Łowicz, www.pttklowicz.pl, profilu FB Koła 
Przewodników lub pod numerem telefonu Zdzisław Kryściak 516 730 666, wpłaty na rajd można 
dokonywad w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Łowiczu, Stary Rynek 3, we wtorki 
i  piątki w godz. 15.00-17.00. Ilośd miejsc w rajdzie jest ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo. 
Zapytania można także kierowad na adres pttklowicz@gmail.com. 

 

ZAPRASZAMY 

http://www.pttklowicz.pl/
mailto:pttklowicz@gmail.com

