
 
 

 

Regulamin 

Rajdu Pieczonego Ziemniaka 

Janinów 29.09.2012 

 
1. Organizatorem rajdu jest Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im H. 

Gintera 
2. Kierownikiem rajdu PTKol. Jadwiga Mazurkiewicz i Anna 

Domagalska 
3. Celem rajdu jest wspólna wędrówka rowerowa zakooczona 

ogniskiem i pieczeniem ziemniaków, poznawanie Parku 
Krajobrazowego Wzniesieo Łódzkich podczas czynnego 
wypoczynku, popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa 
oraz zdobywanie odznak PTTK.  

4. Start rajdu: zbiórka uczestników 29.09.2012r. (sobota) godzina 
9.00 Rynek Starego Miasta w Łodzi ul. Zgierska 

5. Trasa rajdu : Łódź – Janinów k/Brzezin (leśnictwo, miejsce 
biwakowe) – Łódź ok. 50 km 

6. Wpisowe : członkowie ŁKTK – 5zł, pozostali 7zł 
7. Świadczenia: opieka przodownicka na trasie, pieczony ziemniak z 

ogniska, potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne 
 

Uczestników rajdu obowiązuje znajomośd mniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty 
Turysty oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeostwa. 
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną 
odpowiedzialnośd. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku 
szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. 
Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu. 
 
 

Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń 
życzą organizatorzy Rajdu 
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