Regulamin imprezy „LEŚNY DOGTREKKING”.

1. Organizator
Nadleśnictwo Sława Śląska
ul. Niewidziajły 1a
67-410 Sława tel. 68 356 62 29
e-mail: slawaslaska@zielonagora.lasv.gov.pl
strona internetowa: www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl
www.naturalnaslawa.pl

2. Cel imprezy
Impreza skierowana jest głównie do właścicieli psów z terenu całego kraju. Uczestnicy
rywalizują w specjalnie przygotowanych konkurencjach, w ramach których zdobywają
punkty.

Cele imprezy:
1) ukazanie otwartości PGL LP na różne formy aktywnego wypoczynku,
ogólnodostępności polskich lasów oraz ich otwartości dla wszystkich, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem,
- promowanie lokalnych szlaków turystycznych bezpiecznych dla przyrody,
- popularyzacja zrównoważonej turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa,
- promowanie aktywnej turystyki i rekreacji na łonie natury osób niepełnosprawnych
ruchowo;
2) działania informacyjne o zasadach korzystania z lasu na potrzeby rekreacji i turystyki
z naciskiem na zasady wprowadzania psów do lasu;
3) prezentacja wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie
Nadleśnictwa Sława Śląska;
4) promocja drewna jako surowca uniwersalnego, odnawialnego i ekologicznego oraz
zapoznanie z możliwościami jego wykorzystania;
5) promocja dziczyzny i produktów z tzw. darów lasu.
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3. Informacje podstawowe
Termin imprezy: 8 września 2018 r.
Miejsce: leśna polana rekreacyjna Świętobór w miejscowości Święte (mapa dojazdu
w załączeniu).
Zgłoszenie uczestnictwa w dogtrekkingu można złożyć wyłącznie w siedzibie
organizatora w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego
na stronie internetowej.
Sposób zgłoszenia: osobiście w siedzibie Organizatora, drogą pocztową lub
za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku zgłoszeń drogą e-mail należy przesłać
skan karty zgłoszeniowej, a jej oryginał dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu
imprezy podczas rejestracji uczestników. Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane
pod uwagę.
Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 31.08.2018 r.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może dopuścić do udziału w imprezie
osoby, które dokonały zgłoszenia w terminie późniejszym. Decyzję w tej sprawie
podejmuje wyłącznie Organizator i jest ona ostateczna nie podlegająca procedurze
odwoławczej.
Wydarzenie odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.
4. Warunki udziału
Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na płeć.
Organizator dopuszcza udział osób niepełnoletnich do 14. roku życia włącznie, jednakże
muszą być one bezwzględnie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun ponosi
wyłączną odpowiedzialność za udział osoby, nad którą sprawuje opiekę.
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Osoby niepełnoletnie w przedziale wiekowym 15-17 lat mogą samodzielnie brać udział
w imprezie wyłącznie za pisemną zgodą i na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego musi być dostarczona wraz
z kartą zgłoszeniową.
Nie dopuszcza się udziału w imprezie pracowników Organizatora.
Organizator dopuszcza do udziału osoby niepełnosprawne ruchowo, mogące
samodzielnie poruszać się przy pomocy urządzeń medycznych, m.in.: wózek inwalidzki,
chodziki, kule, laski itp.
W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo Organizator dopuszcza również udział
w grupach/parach. Za grupę uważa się max. dwie osoby dorosłe + dwa psy.
Dopuszcza się start jednego zawodnika/grupy z maksymalnie dwoma psami.
Organizator dopuszcza start dwojga uczestników z jednym psem, pod warunkiem
wspólnego uczestnictwa na całej trasie.
Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy wypełniając zgłoszenie udziału w imprezie akceptują warunki niniejszego
Regulaminu.

5. Punkty kontrolne
W trasach rozgrywek dogtrekkingowych zlokalizowane będą punkty kontrolne (PK):
a) na trasie 6-kilometrowej - 6 PK
b) na trasie 15-kilometrowej - 9 PK
Punktem kontrolnym (PK) nazywane jest miejsce, w którym znajduje się znak
w kształcie naniesionego na drzewo zieloną farbą kółka, oznaczony dwuelementowym
kodem (symbol trasy + numer kolejny); symbole tras: L - long, M – medium.
Przykład: oznaczenie M-3 oznacza punkt kontrolny nr 3 na trasie 6-kilometrowej.
Każdy uczestnik zobowiązany będzie do podbicia pieczątką karty kontrolnej, którą
otrzyma w pakiecie startowym.
Uczestnik zobowiązany będzie również do wykonania zadania, które otrzyma na punkcie
kontrolnym znajdującym się na trasie.
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Niewykonanie zadania otrzymanego w PK będzie uznane za jego pominięcie.
Każdy PK będzie zlokalizowany w miejscu widocznym, które będzie jednoznacznie
identyfikowalne na mapie i w terenie.
Poza punktami kontrolnymi (PK) organizator ma prawo ustawić dodatkowe punkty, które
maja za zadanie utrudnić pokonane trasy.

6. Dystanse
Organizator przewiduje 2 trasy:
MEDIUM (M) - około 6 km - dedykowana w szczególności osobom niepełnosprawnym
ruchowo, co nie wyklucza udziału innych osób (np. dzieci),
LONG (L) - około 15 km - dedykowana pozostałym uczestnikom.
Podane odległości są jedynie wartościami w przybliżeniu.

7. Trasa
Start odbywa się z tzw. mass start - startu wspólnego dla danej trasy.
Wybór dystansu uczestnicy dokonują przed startem (w karcie zgłoszeniowej).
Każdy uczestnik otrzyma przed startem mapę z zaznaczoną trasą. W terenie trasy
nie będą oznakowane. Jedynymi punktami orientacyjnymi w terenie będą stosownie
oznakowane punkty kontrolne.
Zawodnik, który rezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania, ma obowiązek
poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W takim wypadku Organizator, jeżeli
będzie to konieczne, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
Zwycięzcą na danej trasie jest osoba/grupa (w każdej z konkurencji), która
w najkrótszym czasie pokona trasę i wykona poprawnie największą liczbę zadań
przygotowanych w PK.

8. Limity czasowe
Organizator ustala następujące maksymalne limity czasowe dla poszczególnych tras,
i tak kolejno: dla kategorii Medium - 3 godzin, dla kategorii LONG - 4 godzin.
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9. Psy
Do udziału w wydarzeniu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę.
Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
Zabrania się startu z psami chorymi.
Wszystkie psy biorące udział muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu
przeciw wściekliźnie, które należy okazać lekarzowi weterynarii obecnemu podczas
imprezy. Brak zaświadczenia wyklucza udział w imprezie.
Przystępując do imprezy uczestnik wyraża zgodę na dokonanie wstępnego badania
psa przez lekarza weterynarii pod kątem jego stanu zdrowotnego i możliwości
uczestniczenia w zawodach.
Przez cały czas trwania imprezy uczestnik ma obowiązek trzymać psa na smyczy.
Kaganiec - dopuszcza się tylko i wyłącznie tzw. kagańce fizjologiczne, w których pies
może swobodnie otwierać pysk i przeprowadzać odpowiednią wentylację.
Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek
działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma
obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
Zaleca się, aby pies startujący w zawodach dogtrekkingu miał ukończone 12 miesięcy
i nie więcej niż 9 lat. O dopuszczeniu młodszego lub starszego psa do startu
w zawodach decydują wspólnie obecny na imprezie lekarz weterynarii oraz Organizator.
Przez cały czas trwania imprezy uczestnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz
ewentualne szkody przez niego wyrządzone. Właściciel ma bezwzględny obowiązek
sprzątania odchodów po swoim psie na terenie polany.
10. Wyposażanie
Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
- mapę (przekazaną przez organizatora),
- telefon komórkowy,
- wodę dla psa w ilości min. 1 litra oraz miskę.
- Zaleca się posiadanie przez uczestnika podstawowej apteczki pierwszej pomocy.
Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz
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z amortyzatorem). Wskazane jest, aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego.
Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce. Nie dopuszcza się używania smyczy
automatycznej.
Zabrania się startu psa w kagańcu, za wyjątkiem kagańców fizjologicznych, kolczatce
lub obroży zaciskowej, korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych
przez Organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych w nadajnik GPS w celu
ułatwienia nawigacji. W przypadku złamania tych zakazów uczestnik będzie
zdyskwalifikowany z całej konkurencji.
11. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników
O kolejności uczestników we wszystkich klasyfikacjach decydują zasady określone
odrębnie w pkt. 7 Regulaminu. Brany pod uwagę czas jest tzw. czasem brutto, zgodny
z komunikatem końcowym z zawodów, z dokładnością do 1 minuty.

12. Klasyfikacja
Każda trasa klasyfikowana i nagradzana jest oddzielnie.
Zawody rozgrywają się w kategoriach: medium (M) oraz long (L).
Na każdej z tras wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody
przewidziane dla danej trasy.
Organizator ma prawo przyznać nagrody pocieszenia oraz nagrody specjalne.
Punktacja poprawnie wykonanych zadań przekazanych w punktach kontrolnych:
za każde poprawnie wykonane zadanie, które zostało przekazane uczestnikowi
w punkcie kontrolnym odejmuje się od czasu, w którym pokonał cała trasę 10 minut.
Za poprawne wykonanie wszystkich zadań przewidzianych na danej trasie uczestnikowi
odejmuje się dodatkowo 10 min od czasu, w którym pokonał cała trasę.

13. Nagrody
Wszystkie osoby, które zajmą w klasyfikacji pierwsze, drugie lub trzecie miejsce
na danej trasie otrzymują okolicznościowe medale pamiątkowe oraz nagrody
niespodzianki. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych.
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14. Imprezy towarzyszące (zajęcia edukacyjne i promocyjne)
Zawodom towarzyszyć będzie cykl zajęć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym,
w których mogą brać udział wszyscy zainteresowani, w tym osoby towarzyszące
zawodnikom, bez względu na płeć i wiek.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
W ramach zajęć edukacyjnych i promocyjnych Organizator przewiduje losowanie
drobnych upominków dla ich uczestników.
15. Zakończenie imprezy
Zakończenie imprezy przewiduje się ok. godz. 23.00 – 24.00.
Podczas zakończenia podsumowane i ogłoszone zostaną wyniki zawodów
dogtrekkingowych, a także wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców.

16. Zmiany w regulaminie
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
wprowadzenia zmian w regulaminie, mających za zadanie rozstrzygnąć wszystkie
elementy sporne, które mogą pojawić się w trakcie imprezy ze względu na potrzebę
interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań związanych z przebiegiem imprezy.
W takiej sytuacji rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne i nie podlegające
procedurom odwoławczym.
17. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia uczestnikom:
- oznakowanie uczestnika numerem startowym,
- mapę z przebiegiem trasy,
- posiłek i napoje w trakcie i po zakończeniu dogtrekkingu (wyłącznie dla
zarejestrowanych uczestników i osób im towarzyszących),
- drobne przekąski w trakcie całej imprezy,
- wodę dla psów,
- karmę dla psów,
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- organizację zajęć edukacyjnych,
- bezpłatne porady lekarza weterynarii,
Organizator nie zapewnia noclegów ani ich organizacji.
Organizator nie zapewnia również serwisu dotyczącego przeglądu i napraw
instrumentów i urządzeń służących osobom niepełnosprawnym podczas trwania
imprezy.
Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy dostępne będą na stronie internetowej
Organizatora www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl . W przypadku konieczności
uzyskania dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu:
Żaneta Wojcieszyk tel. +48 68 356 62 29 wew. 136 lub pod adres e-mail
slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl .

W załączeniu:
załącznik nr 1 - Ramowy program imprezy Leśny Dogtrekking
załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia
załącznik nr 3 - Mapa dojazdu do polany Rekreacyjnej Świętobór
załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
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