Na Szlakach Niepodległości
79. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ
XV RAJD SZLAKIEM BOJOWYM 10 PUŁKU PIECHOTY
Łowicz – Kompina, Sobota 15.09.2018
REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
− PTTK Oddział w Łowiczu (KTK „Szprycha, KTK „Tratwa”)
− Urząd Miejski w Łowiczu
− Urząd Gminy w Nieborowie
2. KIEROWNICTWO RAJDU
− Adam Szymański – komandor rajdu rowerowego (KTK „Szprycha”)
− Karol Dąbrowski – zastępca komandora rajdu rowerowego (KTK „Szprycha”)
− Teresa Wojciechowska – komandor trasy pieszej (KTK „Szprycha”)
− Mariusz Wiśniewski – komandor spływu kajakowego (KTK „Tratwa”)
3. CEL RAJDU
− uczczenie 79. rocznicy bitwy nad Bzurą
− przypomnienie historii łowickiego pułku piechoty w czasie działań bojowych nad Bzurą we
wrześniu 1939 roku
− popularyzacja turystyki rowerowej, pieszej i kajakowej
4. R AJD JEST ORGANIZOWANY W FORMIE ROWEROWEJ, PIESZEJ I KAJAKOWEJ
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
− w rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni, rowerzyści muszą posiadać sprawny rower
− osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych
− wyżywienie na trasie we własnym zakresie
− uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości
− wpisowe dla grupy pieszej i rowerowej wynosi 5 zł dla członków PTTK i 8 zł dla pozostałych
uczestników, a dla uczestników spływu 25 zł dla członków PTTK i 28 zł dla pozostałych
uczestników
− wpisowe należy wpłacić do dnia 11.09.2018 w biurze PTTK Oddział w Łowiczu lub na konto:
49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd
− uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rajdu oraz wykorzystanie wizerunku na zdjęciach z rajdu
− kontakt w sprawie spływu z kolegą Mariuszem Wiśniewskim, tel. 693 975 415 (ilość miejsc na
spływ ograniczona), uczestników spływu dotyczą dodatkowo postanowienia zawarte w załączniku
do regulaminu rajdu
6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
− znaczek rajdowy
− obsługa przewodnicka
− wojskowa grochówka i ognisko z porcją kiełbasy
− nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej

− konkursy sprawnościowe oraz test z wiedzy o bitwie nad Bzurą i 10 pułku piechoty
− punkty na KOT
− transport uczestników trasy pieszej i spływu kajakowego z Kompiny do Łowicza
7. 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 postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie
z imprezy
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
− szczegółowych informacji udziela biuro PTTK Oddział w Łowiczu czynne we wtorki i czwartki
w godzinach 14:00 – 18:00 (kol. Agnieszka Walczak, tel. 46 837 32 69, Adam Szymański, tel.
506 170 531

PROGRAM RAJDU
1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie płk Mariana Krudowskiego

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dowódcy 10 PP oraz żołnierzy września na cmentarzu katedralnym
i prawosławnym w Łowiczu przez delegację PTTK Łowicz
Spotkanie uczestników trasy rowerowej i pieszej na Starym Rynku w Łowiczu
Wyjazd i wymarsz na trasy rajdowe
Odwiedzenie cmentarzy w Nieborowie i Bednarach gdzie spoczywają żołnierze
„dziesiątki”
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem na cmentarzu w Kompinie
Przypomnienie historii działań bojowych 10 PP w czasie bitwy nad Bzurą
Ognisko, konkursy, wręczanie nagród
Wyjazd do Łowicza

- 09:30
- 10:00
- 10:20
- 13:00
- 14:00 - 16:00
- 16:00

TRASA ROWEROWA (ok. 30 km)
Łowicz – Arkadia – Nieborów – Bednary – Kompina – Zabostów - Łowicz
(znakowany szlak niebieski i czerwony)
TRASA PIESZA (ok. 10 km)
Łowicz – Zabostów – Kompina
SPŁW KAJAKOWY (ok. 10 km)
Łowicz - Kompina

