
Rajd „Szlakiem Niepodległości w Gminie Łowicz 1918-2018” 

 
Organizatorzy: 

 Urząd Gminy Łowicz  

 PTTK Oddział w Łowiczu – Koło Przewodników  
im. Anieli Chmielioskiej w Łowiczu 

 

Współorganizatorzy: 

 ZNP o/ Łódź, Izba Pamięci ZNP w Pilaszkowie 

 Biblioteka Publiczna w Bocheniu, Izba Pamięci Wsi Bocheo 

 Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” w Ostrowie 
 

Kierownictwo Rajdu: 

 Zdzisław Kryściak – komandor 

 Agnieszka Walczak – z-ca komandora 
 

Informacje medialne: 

 Nowy Łowiczanin 

 lowicz24.eu 

 turystycznylowicz.eu 
 

Cel Rajdu: 

 uczczenie 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

 popularyzacja historii regionalnej, 

 poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych Gminy Łowicz, 

 popularyzacja turystyki pieszej, 

 propagowanie aktywnego stylu życia, 

 integracja międzypokoleniowa środowiska turystycznego. 
 

Miejsce i czas spotkania: 

 Start przed Urzędem Gminy Łowicz, ul. Długa 12 

 Data i godzina startu:  29 września 2018 r. (sobota), godz. 9.00, zakooczenie ok. 16.00 
 

Forma i trasa Rajdu: 

 rajd odbędzie się w formie pieszej  

 trasa: Łowicz – Pilaszków – Dąbkowice – Bocheo – Ostrów ok. 16 km 
 

Warunki uczestnictwa 

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

 osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych, 

 uczestnicy powinni posiadad odzież stosowną do panujących warunków atmosferycznych, obuwie 
turystyczne do zmiennych warunków terenowych (drogi asfaltowe, żwirowe, piaskowe, dukty leśne), 

 wyżywienie na trasie rajdu we własnym zakresie. 
 

Obowiązki uczestnika 

 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 

 znaczek rajdowy i „prezent-niespodzianka”, 

 obsługa przewodnicka na całej trasie rajdu, 

 zwiedzanie Izby Pamięci ZNP i Izby Pamięci Wsi Bocheo, 

 ognisko z kiełbaskami i poczęstunek na mecie rajdu w Ostrowie, 

 nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika,  

 nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy regionalnej o Gminie Łowicz, 

 wśród uczestników obecnych na rajdzie zostaną rozlosowane drobne upominki,   

 dyplom dla grup zorganizowanych 

 transport powrotny z Ostrowa do Łowicza, 

 wpis dla posiadaczy książeczki Miłośnika Ziemi Łowickiej §7 Regulaminu. 
 

Koszty uczestnictwa 

 ubezpieczenie we własnym zakresie,  

 członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW wraz z ważną składką na rok 2018.  
 

Postanowienia koocowe 

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

 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialnośd, 

 zgłoszenia grup zorganizowanych (na karcie zgłoszeo) oraz zgłoszenia indywidualne przyjmowane 
są w dniu rajdu w godz. 8.30-9.00, 

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

 nieprzestrzeganie postanowieo regulaminu oraz poleceo komandora rajdu spowoduje usunięcie 
z imprezy, 

 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 (po 16.00), Agnieszka 
Walczak BORT PTTK Łowicz, Stary Rynek 3, (46) 837-32-69. Zapytania można też kierowad na adres 
pttklowicz@gmail.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


Karta Zgłoszenia Drużyny 
 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
Nazwa drużyny / grupy / szkoły 

 

Lp. imię i nazwisko data urodzenia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
 

…………..………………………………………. 
Podpis opiekuna grupy 

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem 
ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią 
udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, 
w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy 

ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


