
I RAJD ROWEROWY NA ORIĘTACJĘ 

SOBOTA, 16 LIPIEC 2022 

REGULAMIN 

 

  1. ORGANIZATORZY 

− PTTK  ODDZIAŁ  W  ŁOWICZU, KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ „SZPRYCHA” 

− URZĄD  MIEJSKI  W  ŁOWICZU 

− GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „RANCZO U NOEGO” 

 

        2. KIEROWNICTWO RAJDU 

− Adam Szymański – komandor 

− Karol Dąbrowski – zastępca komandora 

− Teresa Wojciechowska 

− Wioletta Waracka 

− Małgorzata Sikora 

 

  3.  CEL  RAJDU 

− popularyzacja turystyki rowerowej 

− integracja środowisk związanych z turystyką rowerową 

− posługiwanie się tradycyjną mapą 

− pokazanie walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Bolimowskiej 

 

         4. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

− w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, 

− uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w drużynach w ilości od 2 do 5 osób (podczas 

zapisu należy poinformować, czy uczestnik startuje indywidualnie, czy w drużynie) 

− 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    

12.07.2022 w biurze PTTK lub po wcześniejszym zapisaniu telefonicznym na konto nr 

49124033471111000028649285 z dopiskiem „Opłata za rajd rowerowy ”, 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 

− nagrody dla najlepszych w rajdzie na orientację 

− ognisko z porcją kiełbasy, kawa, herbata                 

− punkty na KOT 

 

 6.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

− rajd odbędzie się bez względu na pogodę 

− rajd ma charakter rekreacyjny 

− zadaniem uczestników będzie przejechanie wyznaczonej na mapie trasy (17 km) i 

udokumentowania poprzez fotografię zaznaczonych na mapie obiektów oraz uzyskać na 



punktach kontrolnych potwierdzenie przejazdu, dlatego niezbędne jest posiadanie aparatu 

fotograficznego 

− maksymalny czas przejazdu wynosi 2 godziny i 30 minut, po przekroczeniu czasu uczestnik 

nie będzie liczył się w klasyfikacji 

− wygrywa ten uczestnik lub drużyna, który potwierdzi swój przejazd na punktach 

kontrolnych oraz zlokalizuje najwięcej zaznaczonych na mapie obiektów 

− wszyscy uczestnicy otrzymają fragment mapy w skali 1:40000 z zaznaczoną trasą, punktami 

kontrolnymi i zaznaczonymi obiektami, które należy sfotografować   

− 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. Zbiórka uczestników rajdu na Starym Rynku w Łowiczu     - 09.00 

2. Uczestnicy rajdu mogą także dojechać do miejsca rozpoczęcia rajdu bezpośrednio 

     ze swego miejsca zamieszkania.                                                                                      

3. Wyjazd z Łowicza do miejscowości Piaski - „Ranczo u Noego” (ok. 16 km)  - 09.15  

4. Rozpoczęcie rajdu na orientację - „Ranczo u Noego”  (ok.17 km)     - 11.00 

5. Ognisko na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo u Noego 

6. Zakończenie rajdu          - 15.00 

Powrót do Łowicza                  

 

 

RAJD ODBYWA SIĘ W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH GMINY MIASTO ŁOWICZ 

 

 
 

 

 

 

 


