REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
SZLAKIEM „DWORY I KOŚCIOŁY” w dniach 11-12 czerwca 2016 r.
Organizatorzy:
 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,
 PTTK Oddział w Łowiczu.
Kierownictwo rajdu:
 Adam Szymański – komandor rajdu,
Cel rajdu:
 popularyzacja turystyki rowerowej,
 aktywizacja lokalnej społeczności do korzystania z aktywnej formy wypoczynku,
 popularyzacja walorów turystycznych na Ziemi Łowickiej.
Miejsce, czas spotkania, program rajdu:












11.06.2016 r. (sobota)
Łowicz, Stary Rynek, przed budynkiem Muzeum,
zbiórka o godz. 9.30, uczestnicy rajdu wpisują się na listę rajdową w miejscu
spotkania,
wyjazd na trasę rajdu o godz. 10.00,
przejazd trasą Łowicz-Boczki (kaplica pw. Św. Rocha, zespół dworski miejsce
narodzin Józefa Chełmońskiego); Kocierzew (kościół pw. Św. Wawrzyńca); Osiek
(zespół dworski); Kiernozia (park i pałac Łączyńskich, kościół pw. Św. Małgorzaty),
ok. godz. 17.00 dojazd do Strugienic, nocleg w Domu Ludowym w Strugienicach,
ognisko z porcją kiełbasy, konkursy z nagrodami.
12.06.2016 r. (niedziela)
godz. 7.30 – pobudka, śniadanie,
godz. 9.00 – przygotowanie do wyjazdu,
godz. 9.30 – wyjazd na trasę rajdu: Strugienice-Sobota (park przy zamku, kościół pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła); Walewice (zespół pałacowo-parkowy); Borów (dwór
rodziny Grabskich); Oszkowice (kościół pw. Św. Marcina); Stary Waliszew (zespół
kościoła parafialnego pw. Św. Witalisa); Stanisławów (dwór); Chruślin (kościół pw.
Św. Michała); Łowicz,
planowany powrót do Łowicza ok. godz. 17.00.

Warunki uczestnictwa:
 w rajdzie mogą brać udział wszyscy zainteresowani,
 wpisowe za uczestnictwo w rajdzie 10 zł,
 uczestnicy powinni posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym,
 uczestnicy powinni posiadać odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych oraz
dowód tożsamości bądź legitymację szkolną,
 w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna na uczestnictwo
w rajdzie, a w przypadku zorganizowanej grupy, opieka osoby dorosłej,
 uczestnicy powinni posiadać karimatę, śpiwór (nocleg w warunkach turystycznych),
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Organizatorzy zapewniają:
 znaczek rajdowy,
 nagrody w konkursach sprawnościowych przeprowadzonych przez organizatorów,
 ognisko z porcją kiełbasy, produkty na śniadanie, herbata, kawa, pieczywo.
 ubezpieczenie NNW,
 obsługa przewodnicka.
Postanowienia końcowe:
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników rajdu,
 nieprzestrzeganie regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie
z imprezy,
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.
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