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Regulamin 

Powiatowej Imprezy Sportowo – Rekreacyjno – Krajoznawczej 

pn. „XII Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. 

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Powiat Łódzki Wschodni, 

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, 

Ludowy Klub Sportowy Koluszki 

 

CEL 

1. popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców 

powiatu łódzkiego wschodniego, jako jednej z form aktywnego wypoczynku, 

2. poznanie walorów turystycznych i historii powiatu łódzkiego wschodniego, 

3. integracja środowiska poprzez sport i turystykę. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

Rajd odbędzie się w dniu 08 października 2016r. (sobota) na oznakowanych trasach  Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na terenie gminy Koluszki, w powiecie łódzkim 

Wschodnim.  

Rozpoczęcie: godz. 10.00 na. 

 

TRASY RAJDU 

Trasa nr 1 (ok. 10 km) 

START: godz. 10.00 Dolina Mrogi - Cmentarz Ewangelicki w Gałkówku Kolonii – Pustółka 

- cmentarz wojenny z 1914r – Gałków Parcela -  Gaj - Stare Koluszki - zbiornik wodny 

Bogdanka ścieżka leśna nad Mrogą - zbiornik wodny Rochna - zbiornik wodny Lisowice - 

zakończenie rajdu przy OSP Lisowice. Planowane zakończenie godz. 13.00 

 

Trasa nr 2 (dowolna ) piesza lub rowerowa  trasy grupy opracowują same. Przyjazd na metę w 

Lisowicach do godz. 13.00 

 

Trasa nr 3 Koluszki LO start godz.10.00 – ul. Kościuszki – droga nad torami kolejowymi – 

Felicjanów – przejście przez tory w kierunku nafto bazy – droga na Erazmów – Letnisko 

Tworzyjanki – Lisowice meta rajdu. 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmować będą: 

Piotr Mróz      –   tel. 604-222-627    e-mail piotrmroz1@wp.pl 

Krzysztof Dobrogoszcz –   tel. 662-062-506   e-mail krzysztofdobrogoszcz@o2.pl 

Zgłoszenia można dokonać również na miejscu w dniu Rajdu. 

 

UCZESTNICTWO 

Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie bądź grupowo. 

W imprezie, w szczególności mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego 

oraz każdy, kto ma odpowiednią kondycję, aby przejść wyznaczoną trasę rajdu. Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych. 

Uczestnicy, przed przystąpieniem do Rajdu, zobowiązani są przedstawić aktualne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezach sportowych 

lub złożyć sędziemu głównemu oświadczenie o dobrowolnym udziale w imprezie. 

W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenie może złożyć opiekun prawny. 
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KOSZT IMPREZY 

1) Koszty organizacyjne, w tym udział sędziów i opieki przedmedycznej, wytyczenie tras 

rajdu, posiłek turystyczny, nagrody – zapewniają współorganizatorzy. 

2) Za ubezpieczenie NNW, przyjazd, odjazd i pobyt na imprezie uczestnicy odpowiadają 

indywidualnie, a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie. 

Koszty wpisowego w wysokości 10,00 zł uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Wpłaty 

dokonuje się u współorganizatora – Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, który wystawi wpłacającemu potwierdzenie dokonania wpłaty. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do: 

1. grupowego przejścia całej trasy, 

2. wykonywania poleceń kierownictwa i opiekunów rajdu, 

3. przestrzegania przepisów p.poż, 

4. przestrzeganie zasad Karty Turysty, 

5. posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz ich okazania 

na prośbę kierownika rajdu. 

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

Współorganizatorzy zapewniają: 

1. przewodników na trasie i opiekę przedmedyczną na trasach nr 1 

2. znaczek rajdowy dla każdego uczestnika, 

3. możliwość wygrania nagród w konkursach rajdowych, 

4. posiłek turystyczny. 

 

KONKURSY 

Podczas trwania rajdu rozegrane zostaną 2 konkursy:  

1. rozpoznajemy rośliny i zwierzęta (5 pytań) 

2. rzut lotką do tarczy 

3. ocena odległości 

w których udział wziąć może każdy uczestnik imprezy. 

Konkursy zostaną przeprowadzone w 2 kategoriach wiekowych: I kat. 6-13 lat; II kat. 14 lat i starsi.  

 

PUNKTACJA 

Za prawidłową odpowiedź w konkursie rozpoznajemy rośliny i zwierzęta - 2 pkt. 

W rzucie lotką wygrywa ten kto rzuci najwięcej punktów. 

Do klasyfikacji ogólnej drużynowej punkty przyznaje się za zwycięstwo w poszczególnych 

konkursach w następujący sposób: 

I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 8 pkt., III miejsce – 7 pkt., IV miejsce – 6 pkt., V miejsce – 5 pkt., 

VI miejsce – 4 pkt., VII miejsce – 3 pkt., VIII miejsce – 2 pkt., IX miejsce i dalsze – 1 pkt. 

Do klasyfikacji ogólnej drużynowej będą brane pod uwagę punkty 5 najlepszych członków 

z poszczególnych ekip. 

 

NAGRODY 

1. za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkursach w 2 kategoriach wiekowych – 

nagrody rzeczowe, 

2. za zajęcie I, II i III miejsca drużynowo w 2 kategoriach wiekowych – puchary. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Za ubezpieczenie NNW, przyjazd, odjazd i pobyt na imprezie uczestnicy odpowiadają 

indywidualnie, a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie. 

Za rzeczy zagubione przez uczestników podczas trwania rajdu organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. 
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Kierownicy poszczególnych ekip muszą posiadać listę uczestników.  

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 

przez uczestników podczas trwania imprezy. 

Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

współorganizator – Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego”. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do współorganizatorów. 

 


