
III Rowerowy Rajd Zdobywców Odznak
Łowicz - Żyrardów

TERMIN I MIEJSCE: 4 czerwca 2015 (czwartek), Łowicz Główny – stacja PKP
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE

Komisja Turystyki Kolarskiej OM PTTK
(kierownik: Anna Malanowska)

POCZĄTEK IMPREZY: 10:00
POWRÓT: ok. godziny 18 ze stacji PKP w Żyrardowie
DŁUGOŚĆ RAJDU: ok. 45 km
TRASA: Łowicz PKP – zwiedzanie Łowicza m.in. Ruiny Zamku Arcybiskupów – Obchody Bożocielne
w Łowiczu –  barwna procesja, występy zespołów i kapel ludowych, pokazy rękodzielnictwa – zielonym
szlakiem rowerowym –  Arkadia (dla chętnych zwiedzanie parku) – zielonym szlakiem rowerowym –
Nieborów  (dla  chętnych  zwiedzanie  parku  lub  pałacu)  –  pomarańczowym  szlakiem  rowerowym  –
Bolimów dawny  układ  urbanistyczny,  kościół  parafialny  pw.  Świętej  Trójcy  z  1660-67  –  Wola
Szydłowiecka – Wiskitki – Żyrardów PKP

DOJAZD: 
PKP – TLK  09:04 Warszawa Zachodnia – 09:49 Łowicz Główny od 20,70 pln
Kolej Mazowieckie 08:19 Warszawa Zachodnia – 09:34 Łowicz Główny 18,70 pln

KOSZT:
- dojazd do Łowicz 
- powrót z Żyrardowa
- Arkadia: Ogród i Świątynia Diany: ulgowy 8 pln, normalny 12 pln
- Nieborów: Pałac, Ogród, Manufaktura Majoliki: ulgowy 13pln, normalny 22pln, bez pałacu 8pln i 12pln

ZGŁOSZENIA: osobiście u kierownika Rajdu: anna.malanowska(at)gmail.com do 6.05.2015 r.
(sobota) włącznie
INFORMACJE:  pod adresem mailowym  anna.malanowska(at)gmail.com  lub telefonicznie:  792 392
602,  bieżące  informacje  w  witrynie  internetowej  Klubu:  stowarzysze.om.pttk.pl  WYPOSAŻENIE
UCZESTNIKA: dobry humor, sprawny rower przystosowany do ruchu na drogach publicznych (oświetlenie
przednie  barwy białej  lub żółtej,  światło  tylnie  odblaskowe barwy czerwonej  oraz  światło  pozycyjne  barwy czerwonej,  co
najmniej  jeden  skutecznie  działający  hamulec  oraz  dzwonek  lub  inny sygnał  ostrzegawczy  o  nie  przeraźliwym  dźwięku),
zapasowa dętka oraz ubiór odpowiedni do warunków pogodowych.

CEL RAJDU:  Wycieczka kolarska na łonie natury w miłym towarzystwie pasjonatów krajoznawstwa
połączona ze zdobywaniem punktów do Odznak Turystyczno-Krajoznawczych PTTK. Dla osób jeszcze
nie opętanych zbieraniem odznak będzie to okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, poznania
trochę historii oraz walorów krajoznawczych okolic Łowicza i kto wie, może i rozpoczęcia nowego hobby
w postaci zdobywania odznak krajoznawczy oraz turystyki kwalifikowanej PTTK .

PUNKTY DO INNYCH ODZNAK PTTK: do potwierdzenia u organizatora
- Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) – 10 pkt.
- Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP) i Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza (MOK) - Łowicz: zabudowa
Starego Rynku, gmach pomisjonarski, Nieborów: zespół pałacowo-parkowy
- Kolarska Odznaka Pielgrzymia (KOP) – kościoły, kościoły, kościoły
- Odznaka Przyjaciel Ziemii Chełmońskiego- wycieczka, Muzeum w Łowiczu, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Rajd  jest  imprezą  non  profit.  Osoby biorące  w  nim udział  same
pokrywają koszty swojego uczestnictwa. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (wymagane jest
wówczas przez nich posiadanie karty rowerowej) lub pod opieką osoby dorosłej. Rajd odbędzie się bez
względu na pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Członkowie  PTTK  objęci  są  ubezpieczeniem  od  NNW  członków  Towarzystwa,  pozostali  uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.


