ROWEROWY RAJD SZLAKIEM JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
W 170. ROCZNICĘ URODZIN ARTYSTY
SOBOTA 18.05.2019
REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
− PTTK oddział w Łowiczu
− Urząd Miejski w Łowiczu
− Pan Jacek Kłos – właściciel dworu w Boczkach Chełmońskich
2. KIEROWNICTWO RAJDU
− Adam Szymański – komandor rajdu
− Karol Dąbrowski – zastępca komandora
3. CEL RAJDU
− uczczenie 170. rocznicy urodzin genialnego malarza
− popularyzacja turystyki rowerowej
− poznawanie „Małej Ojczyzny”
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
− w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni, osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych
− wyżywienie na trasie we własnym zakresie
− uczestnicy powinni posiadać: sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
dowód tożsamości, ubranie stosowne do warunków atmosferycznych panujących w dniu rajdu
− wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 5 zł od członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców,
8 zł od pozostałych uczestników
− wpisowe należy wpłacać w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z dopiskiem
opłata za rajd, najpóźniej do 14.05.2019 r.
− uczestnicy muszą potwierdzić że zapoznali się z regulaminem rajdu
− uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rajdu oraz umieszczanie
zdjęć z rajdu w mediach
5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
− znaczek rajdowy
− zwiedzanie muzeum ludowego w Sromowie
− obsługa przewodnicka
− ognisko z porcją kiełbasy na terenie dawnego dworu Chełmońskich w Boczkach
− punkty na KOT i na odznakę „Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego”
− nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, dla najliczniejszej rodziny i najliczniejszej
zorganizowanej grupy rajdowej
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− rajd odbędzie się bez względu na pogodę
− uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
− organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników, oraz szkody powstałe podczas
rajdu

− nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie z imprezy
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu
− szczegółowych informacji dotyczących rajdu udziela biuro PTTK w Łowiczu czynne we wtorki od
16:00 do 18:00 i w piątki od 15:00 do 17:00 (tel. 513 767 511 lub 506 170 531) oraz na stronie
www.pttklowicz.pl

PROGRAM RAJDU
Spotkanie uczestników na Starym Rynku w Łowiczu
- 10.00
Wyjazd na trasę rajdu
- 10.20
Zwiedzanie muzeum ludowego w Sromowie
Zapalenie zniczy na symbolicznym grobie dziadka malarza na cmentarzu w Kocierzewie
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem malarza, zwiedzanie zabytkowego
kościoła oraz ognisko na terenie dworu w Boczkach Chełmońskich,
wręczenie nagród
- 14.30 – 16:00
6. Powrót do Łowicza
- 17.00
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TRASA RAJDU
Łowicz – Sromów – Kocierzew – Boczki Chełmońskie – Łowicz (38 km)

Rajd odbywa się w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Łowicz

