
Regulamin 56 Rajdu Urodzinowego 

 

Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK 

„Jeziorsko 2012”  
 

1. Organizatorem Rajdu jest Łódzki klub Turystów Kolarzy PTTK im. H 

Gintera 

2. Komitet organizacyjny 

Michał Sztanc  kierownik rajdu 

Mirosław Jezierski  skarbnik 

Bogdan Krupiński  sprawy zakwaterowania 

3. Cel Rajdu 

o Uczczenie 56 rocznicy powstania Łódzkiego klubu Turystów Kolarzy PTTK 

o popularyzacja turystyki rowerowej 

o propagowanie aktywnych form wypoczynku 

o poznanie okolic zalewu Jeziorsko 

o integracja środowiska turystycznego 

4. Termin i miejsce rajdu 

Rajd odbędzie się w dniach 14 - 16 września 2012r. bez względu na warunki 

atmosferyczne, meta rajdu miejscowość Kościanka - Ośrodek „Rafa” nad 

zalewem Jeziorsko  

Przyjmowanie uczestników od godz. 18.00 

5. Warunki uczestnictwa 

Wpisowe na rajd wynosi: 

dla członków klubu (aktualnie opłaconą składką za 2012r) 10 zł 

dla pozostałych uczestników 12 zł 

noclegi w domkach campingowych 4 osobowych z pościelą 

oraz w przyczepach typu holenderskiego 32 zł/os/dobę 

W razie nie przybycia na rajd wpisowe nie będzie zwracane 

Zgłoszenia chętnych na rajd do dnia 12 września 2012 prosimy przesyłać na 

adres email  bogdan2407@op.pl 

 

 

 

 

6. Świadczenia 

W ramach wpisowego organizator zapewnia 

o -Zwiedzanie Muzeum miasta Warty i rzeki Warty z przewodnikiem 

o -Zwiedzanie miasta Warty z przewodnikiem 

o -ognisko, kiełbaski 

o - nagrody w konkursach 

o - punkty na kot 

o - identyfikator zlotowy 

o - piękną słoneczną pogodę 

o - opiekę przodownicką podczas trwania zlotu 

7. Program rajdu 

o 14 września 2012 

Zbiórka Rynek Starego miasta godz.  09.00 wyjazd na trasę  

Łódź –Babiczki – Kazimierz – Szydłów – Puczniew – Małyń -Wierzchy-

Drużbin- Kościanka około 70km 

o 15 września 2012 

Trasa dokoła zalewu Jeziorsko , zwiedzanie Warty, około 65 km 

po powrocie wieczorem konkursy i ognisko 

o 16 września 2012 trasa: 

Kościanka  Niemysłów – Bałdrzychów – Kałów – Kazimierz - Łódź ok. 70 km 

8. Obowiązki uczestników 

posiadanie dokumentu tożsamości 

posiadanie sprawnego roweru 

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

przestrzeganie karty turysty oraz regulaminu rajdu 

9. Uwagi końcowe 

Młodzież do lat 18 bierze udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników Rajdu osobom trzecim 

Dla osób nie będących członkami PTTK zalecamy ubezpieczyć się na czas 

trwania rajdu wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej 

RAJD JEST ORGANIZOWANY NA ZASADACH NON-PROFITE 

 

 

Miłych i przyjemnych wrażeń z rajdu życzą 

organizatorzy 


