
 

IX Zielonogórski Dog Trekking – ZIELONA GÓRA, 29-06-2019r.  

 

Regulamin  

I. 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  

- Promocja wolontariatu 

II. ORGANIZATOR  
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt z siedzibą w Zielonej Górze przy pl. Słowiańskim 

17/3  

III. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY  
- Magdalena Zwolska tel. 533 307 455,  

- Bartosz Węgrzyn tel. 784 907 792, 

- Agnieszka Jodko tel. 536 862 613. 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU  
- 29 czerwca 2019 r –- godzina startu – 10:00  

- miejsce startu – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze – Ulica 

Szwajcarska 4. 

V. REJSTRACJA ZAWODNIKÓW  
a) Zapisy poprzez stronę www.super-sport.com.pl (oddzielne zapisy dla osób biorących psy 

ze Schroniska – limit 20 psów,  oddzielny dla osób z psami właścicielskimi – brak limitu). 

b) W dniu zawodów wprowadzenie danych dotyczących psa, jego szczepienia. 

c) Opłata startowa – 10,00 zł.  - dokonana poprzez stronę www.super-sport.com.pl.  

d) Zapisy na zawody rozpoczynają się 17.06.2019r. a kończą 26.06.2019r. 

VI. 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 16:00 

(godzina może ulec zmianie. Wszyscy zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach)  

- Długość trasy zależy od zawodników.  

- Na trasie ustawiono punkty kontrolne 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 16:00.  

- 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 w lesie.  

- Zawodnicy pokonują trasę pieszo. Niedopuszczalny jest transport komunikacją miejską 

bądź autami. Złamanie regulaminu bądź jego naginanie skutkuje dyskwalifikacją.  

- Zawodnicy startują ze swoimi psami lub z psami ze Schroniska 

- Jeśli zawodnik nie ma swojego psa lub chciałby na ten dzień zabrać czworonoga ze 

schroniska należy wybrać właściwą opcję na stronie z zapisami.  



- Psy zabrane ze schroniska należy odprowadzić do godziny 18:00.  

- Psy ze schroniska zawodnicy transportują na własną rękę.  

- Zwycięzcą rajdu (oddzielnie na trasie krótszej oraz dłuższej) zostaje osoba, która uzyska 

największą ilość punktów i pojawi się na mecie do godziny 16:00.  

- Osoby przerywające rajd i schodzące z trasy przed czasem, a nie udające się na metę 

zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie organizatorów (numery telefonów w punkcie 

III. Regulaminu).  

- Osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do stałej obserwacji kondyncji i stanu 

zdrowia zwierzęcia, z którym są w zespole i do natychmiastowego przerwania uczestnictwa, 

w przypadku zaobserwowania niepokojącego zachowania lub objawów.  

VII. START  
VII.1 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  

g) psy przez cały marsz muszą być na smyczy.  

VII.2 udział w marszu samodzielnie na trasie dłuższej mogą wziąć osoby które ukończyły 16 

rok życia, dokonały rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe. Osoby od 11 do 15 

roku życia mogą wziąć udział w trasie dłuższej pod opieką pełnoletnich opiekunów 

VII.3 udział w marszu na trasie krótszej mogą wziąć osoby do 10 roku życia pod opieką 

osoby pełnoletniej  

VII.4 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!  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
a) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.  

b) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

c) Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora imprezy.  

d) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.  

e) Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – formularz 

dostępny na stronie www.idz.org.pl lub www.schroniskozg.pl 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, 

informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających 

uczestników marszu.  

g) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.  

http://www.idz.org.pl/

