VI ZIELONOGÓRSKI DOG TREKKING

– ZIELONA GÓRA, 27 grudnia 2015r.

Regulamin
CEL RAJDU
- promocja długodystansowych spacerów z psami
- Popularyzacja aktywnego wypoczynku z psami
- Promocja i rozwój Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
- Promocja zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze
ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt z siedzibą w Zielonej Górze przy
pl. Słowiańskim 17/3
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
- Kaja Zemankiewicz
- Mieczysław Szymański
- Adam Podgórski

tel. 695-910-385
tel. 668-494-573
tel. 500-029-955

TERMIN I MIEJSCE RAJDU
- 27 grudnia 2015. – park przy stadionie MOSiR przy ulicy Wyspiańskiego
- godzina startu – 10:00
- miejsce startu – park przy stadionie MOSiR przy ulicy Wyspiańskiego
REJSTRACJA ZAWODNIKÓW
– należy pobrać ankietę rejestracyjną ze strony www.schroniskozg.pl.
- Wypełnioną ankietę należy przynieść ze sobą do punktu rejestracji
zawodników lub przesłać na adres dogtrekkingzg@gmail.com . Ankiety również
będzie można pobrać i wypełnić w dniu zawodów od godziny 9:00.
- opłata startowa – 15,00 zl - datek na rzecz Schroniska dla Zwierząt
w Zielonej Górze.
FORMA RAJDU
- Na starcie zawodnicy otrzymują mapy rajdu wraz ze wskazówkami oraz kartą
startową
- Start wszystkich zawodników nastąpi o godzinie 10:00. Zamknięcie trasy –
godzina 15:00 (godzina może ulec zmianie. Wszyscy zawodnicy zostaną
poinformowani o zmianach)
- Długość trasy zależy od zawodników.
- Na trasie ustawiono punkty kontrole oraz punkty bonusowe.
- Kolejność zdobywania punktów jest dowolna. Na trasie rajdu przy kilku
punktach kontrolnych będzie możliwość zdobycia dodatkowych punktów. Będą to
zadania różnego typu.
- Punkty bonusowe – zostaną opisane na mapie.
- W celu ukończenia rajdu zawodnik ma za zadanie zebrać jak największą ilość
punktów i zdać kartę punktową w biurze rajdu do godziny 15:00.

- Punkty „bonusowe” dają możliwość zdobycia dodatkowych punktów, nie są
jednak obowiązkowe do zdobycia.
- Trasa rajdu przebiega przez obszar miasta Zielona Góra oraz nadleśnictwa
Zielona Góra i Przytok, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego i zasady
zachowania bezpieczeństwa w mieście oraz lesie.
- Zawodnicy pokonują trasę pieszo. Nie dopuszczalny jest transport
komunikacją miejską bądź autami.
Złamanie regulaminu bądź jego naginanie
skutkuje dyskwalifikacją.
- Zawodnicy startują ze swoimi psami
- Jeśli zawodnik nie ma swojego psa lub chciałby na ten dzień zabrać
czworonoga ze schroniska powinien zgłosić się do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze do soboty 26.06.2015r. do godziny 16:00 i ustalić
z pracownikami schroniska szczegóły.
- Psy zabrane ze schroniska należy odprowadzić do godziny 18:00.
- Psy ze schroniska zawodnicy transportują na własną rękę.
- Zwycięzcą rajdu zostaje osoba, która uzyska największą ilość punktów i
pojawi się na mecie do godziny 16:00.
START
- Startując z psem właściciel musi mieć przy sobie:
a) zaświadczenie o szczepieniu psa
b) smycz min. 2m
c) obrożę lub szelki dla psa – nie dopuszczalne są kolczatki, kantarki oraz
inny sprzęt sprawiający ból lub dyskomfort dla psa.
d) kaganiec dla psa
e) miskę dla psa
f) wodę dla psa
-psy przez cały marsz muszą być na smyczy.
-warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w imprezie, dostępne
w Biurze Zawodów lub na stronie www.schroniskozg.pl
-udział w marszu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały
rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe.
-podczas odbioru numeru startowego, zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
- po zakończeniu rajdu zawodnik ma obowiązek dostarczyć kartę startową do
namiotu Inicjatywy Dla Zwierząt
NAGRODY
- Nagrody przewidziano za zajęcie pierwszych 3 miejsc – liczy się ilość
punktów zdobytych podczas marszu – nie szybkość!
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
-Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
-Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora imprezy.
-Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

-Wprowadza się limit 50 uczestników
-Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź
pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę
podpisał – formularz dostępny na stronie www.schroniskzg.pl
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych,
wszelkich
zdjęć,
materiałów
filmowych,
wywiadów
przedstawiających uczestników marszu.
-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

