
 Regulamin ważny od 07.10.2015r. 

1. Cel imprezy  

 Promowanie aktywnej formy wypoczynku w sezonie poza wakacyjnym 

 Promowanie turystyki i regionalnych szlaków  

 Promowanie adopcji psów 

2. Nazwa imprezy 

„1 Bieg Zoosfery” 

3. Organizatorzy 

 Joanna Pulit - Centrum Zoologiczne Zoosfera  

 Andrzej Tokarz 

 Dominika Fiut 

 Klaudia Kalisz 

4. Partnerzy 

 Gmina Rytro  

 Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu 

5. Termin i miejsce imprezy 

25.10.2015r. gmina Rytro   

6. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem zostaje osoba, która spełni następujące warunki: 

a. Dokona rejestracji przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na witrynie 

internetowej www.ultimasport.pl do dnia 20.10.2015 r. 

b. Dokona opłaty startowej  

c. Odbierze numer startowy wraz z pakietem startowym. 

d. W przypadku startu razem z psem konieczne jest przedłożenie ważnego zaświadczenia 

o szczepieniu  przeciw wściekliźnie dotyczące psa, z którym przystępuje się do biegu. 

W trosce o bezpieczeństwo, zawodnicy niepełnosprawni zobowiązani są do startu w towarzystwie 

opiekuna. Opiekun nie ponosi kosztu startu. 

http://www.ultimasport.pl/
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7. Opłata  startowa 

Opłata wniesiona do dnia 23.10.2015r. : 

 start indywidualny- 10zł/osobę 

 start grupowy 15 zł/grupę 

Opłaty należy dokonać do dnia 23.10.2015r. na rachunek bankowy: Mbank 43 1140 2004 0000 

3402 7588 4465    

Datą decydująca jest data zaksięgowania pieniędzy na koncie. W tytule przelewu  należy podać 

imię i nazwisko uczestnika bądź nazwę grupy 

Opłata wniesiona w dniu imprezy: 

 Opłata wynosi 20 zł bez względu na kategorię. 

8.  Warunki dopuszczenia psów do startu 

 Płeć: 

Do startu dopuszcza się zarówno psy jak i suki. Nie mogą startować suki w ciąży oraz suki, 

u których od porodu nie upłynęło 10 tyg. 

 Wielkość, rasa: 

Do udziału dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość. Mogą startować wszystkie psy 

posiadające rodowód, psy w typie rasy oraz mieszańce. 

 Wiek 

a. Psy które nie ukończyły 12 miesięcy w dniu startu nie mogą brać udziału w zawodach. 

b. Psy powyżej 9 roku życia mogą  brać udział w zawodach po okazaniu przed startem pisemnego 

zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym 

dystansie. 

Szczepienia 

Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu 

przeciw wściekliźnie. 

Jeden Uczestnik może startować maksymalnie z dwoma psami. 

9.  Trasy 

 ok. 4 km 

 ok. 8 km 
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Maksymalny czas przeznaczony na pokonanie  trasy „ ok. 4 km”  to  80 minut.  

Maksymalny czas przeznaczony na  pokonanie trasy „ok. 8 km”  to  100 minut. 

 

10.  Kategorie 

Dogtrekking 

 Ok. 8km  

o kategoria I –udział indywidualny bądź drużynowy. Drużyna  składająca się z maks.  

2 osób 

o kategoria II „rodzinna” -drużyna składająca się  z 1- 4 osób dorosłych z min. jednym 

dzieckiem do 15 roku życia  

 ok. 4 km 

o kategoria I – udział indywidualny bądź drużynowy ł. Drużyna  składająca się z maks.  

2 osób  

o kategoria II „rodzinna” -drużyna składająca się  z 1- 4 osób dorosłych z min.  jednym 

dzieckiem do 15 roku życia  

 

Bieg bez psa 

 Ok. 8km  

o kategoria I –udział indywidualny bądź drużynowy. Drużyna  składająca się z maks.  

2 osób 

 ok. 4 km 

o kategoria II „rodzinna” -drużyna składająca się  z 1- 4 osób dorosłych z min.  jednym 

dzieckiem do 15 roku życia  

W przypadku startów drużynowych każdy członek zespołu może prowadzić maksymalnie dwa psy. 

Zespół musi wspólnie wystartować i wspólnie przekroczyć linię mety. 

11. Świadczenia 

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:  

 pakiet startowy: kartę uczestnika, mapę, numer startowy, długopis; 

 ubezpieczanie NNW;  

 opiekę medyczną; 

 zaplecze sanitarne;  
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 posiłek regeneracyjny po starcie;  

 opiekę weterynaryjną 

 pamiątkowy dyplom; 

 mapę szlaków turystycznych regionu  

 nagrody dla zwycięzców; 

12. Informacje dodatkowe 

Uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę  

 naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem kontaktowym do Organizatora. 

 wodę dla psa - nie mniej niż 1l dla psów dużych i średnich lub 0,5l dla psów małych. 

 bandaż lub but ochronny dla psa, plaster z opatrunkiem i bandaż elastyczny. 

 

Preferowanym wyposażeniem Uczestnika jest pas biodrowy, linka amortyzowana oraz szelki 

sportowe lub spacerowe dla psa. Zabroniony jest start psów w kolczatkach, obrożach zaciskowych a 

także w kagańcu. Dopuszcza się start psa w obroży zwykłej, a także prowadzenie go na smyczy 

trzymanej w dłoni. Jeżeli pies będzie wyposażony w plecak jego waga nie może przekraczać 1/3 

masy ciała psa. 

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia na miejsce, aż po wyjazd, Uczestnik ma obowiązek 

trzymać psa/psy na smyczy. Organizator nie pokrywa kosztów mandatów nałożonych na Uczestnika 

za nie stosowanie się do przepisów prawa. 

Każdy właściciel ma obowiązek sprzątać nieczystości po swoim psie. 

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie 

powodujące ból lub destruktywny stres u zwierzęcia. 

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa / Uczestnika , Uczestnik ma 

obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. 

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik akceptuje poniższą klauzurę: 

"Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować wyłącznie drużynowo, 

w towarzystwie osoby pełnoletniej, która poprzez zgłoszenie na zawody zobowiązuje się sprawować 

opiekę nad nieletnim. Zawodnicy w wieku od 16 do 18 roku życia dopuszczeni są do startu 

indywidualnego po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
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wszystkie szkody spowodowane przez siebie oraz psy z którymi startują. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, 

że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do 

wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach." 

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

a. zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy, 

b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora imprezy, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), 

c. wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 

marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy, 

d. jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 

wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność , 

e. podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego 

o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania 

imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. 

W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej. 


