Regulamin I Ogólnopolskiego Biegu Dobroczynnego z psami

DOG RUN®– rusz cztery łapy

I.

Idea i cel
Pierwsza w Polsce dobroczynna impreza biegowa w której uczestniczy człowiek oraz pies jako
duet. Jest to rywalizacja biegowa duetów złożonych z człowieka oraz psa na dystansie głównym 7
km oraz dystansie sprinterskim 3,5 km.
Głównym celem imprezy biegowej DOG RUN® jest:
 Propagowanie idei pomocy zwierzętom (szczegóły dotyczące pomocy zawarte w pkt nr
IX)
Dodatkowe cele imprezy:
 Propagowanie aktywności fizycznej która wymaga połączenia: wysiłku, rywalizacji i
dobrej zabawy
 Promocja poprawnej relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem
 Propagowanie idei właściwej opieki i pielęgnacji zwierząt
 Promocja miasta Kraków

II.

Organizatorzy
SENDFAST Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą 32-020 Wieliczka, Kokotów 703, REGON
122562976, NIP 6793081679 zrejestrowana w KRS pod numerem 0000419671

III.

Organy wspierające, sponsorzy oraz beneficjenci
Pełna lista organów wspierających, sponsorów oraz beneficjentów dostępna jest pod adresem
www.dogrun.pl

IV.

Użyte Definicje
Uczestnik/Zawodnik – osoba biorąca udział w zawodach na dystansie głównym 7km lub
dystansie sprinterskim 3,5km.
Zawody – impreza biegowa na określonym dystansie w którym biorą udział
uczestnicy/zawodnicy
Impreza – wszelkie wydarzenia związane z zawodami DogRun® oraz imprezy towarzyszące

V.

Termin i miejsce
1. 16 wrzesień 2017r. (Sobota)
2. Czas trwania imprezy
 Biuro zawodów otwarte od godziny 8:00
 Oficjalne rozpoczęcie imprezy 10:00
 Bieg sprinterski na dystansie 3,5km – godzina 11:00
 Biegł główny na dystansie 7km – godzina 12:30
 Planowane zakończenie imprezy 16:00
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Szczegółowy harmonogram całej imprezy dostępny na www.dogrun.pl/program-imprezy/
3. Miejsce imprezy : Kraków; Krakowskie Błonia
Biuro zawodów oraz Start zlokalizowany będzie od strony ul. 3 maja. Wydarzenia towarzyszące
zlokalizowane w okolicach startu/mety zawodów.
4. Dojazd:
Dojazd środkami transportu publicznego – tramwaje, autobusy
http://krakow.jakdojade.pl/
Dojazd samochodem:
https://www.google.pl/maps
W dniu 16 września parkingi na ul. 3 maja będą wyłączone z możliwości parkowania.
VI.

Charakterystyka imprezy, trasa i dystans
1. Charakterystyka imprezy
Impreza biegowa Dog Run® dobroczynny bieg z psami, to wydarzenie biegowe mające
dobroczynny charakter, podczas której kluczowymi elementami są: dobra zabawa,
rekreacja, rywalizacja, wysiłek fizyczny oraz kontakt z naturą i zwierzętami.
2. Trasy i dystanse
Dog Run® bieg główny – 7km – dwie pętle biegowe dookoła Krakowskich Błoń
Dog Run® bieg sprinterski – 3,5 km – jedna pętla biegowa dookoła Krakowskich Błoń
3. Limity czasowe na trasie:
Dog Run® bieg główny – 7 km – 90 minut
Dog Run® bieg sprinterski – 3,5 km - 50 minut

VII.

Warunki uczestnictwa
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18
lat z zastrzeżeniem pkt.2.
2. Prawo do uczestnictwa w zawodach mają również osoby, które najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zawodów ukończą 16 lat pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia zawodów
podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Warunkiem uczestnictwa każdego z zawodników w zawodach jest:
a) podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli i na własną
odpowiedzialność, a w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica lub opiekuna
prawnego.
b) podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oraz oświadczenie o przestrzeganiu
niniejszego regulaminu.
c) podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia psa biorącego/psów biorących udział w
zawodach, posiadaniu aktualnej książeczki/książeczek zdrowia psa/psów oraz
aktualnych wymaganych szczepień zwierzęcia/zwierząt wymaganych przez prawo
polskie.
d) podpisanie oświadczenia iż, pies biorący/psy biorące udział w zawodach nie należą do
ras psów agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 28 kwietnia 2003r. w sprawie ras psów uznawanych za agresywne.
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e) podpisanie oświadczenia dotyczącego brania pełnej odpowiedzialności za zachowanie
swojego. psa/swoich psów podczas całej imprezy oraz szkód wyrządzonych przez to
zwierzę/ te zwierzęta.
f) podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
g) podpisanie zgody na bezpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii i zapisu
wideo wizerunku uczestnika jak również jego zwierzęcia w przekazach medialnych oraz
materiałach promocyjnych Organizatora w zakresie określonym w podpisanej zgodzie

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem i
datą urodzenia, a w przypadku osoby małoletniej dokument rodzica lub opiekuna
prawnego.
Za osoby małoletnie wszelkie oświadczenia podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
Brak podpisania któregokolwiek z oświadczeń jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
z imprezy biegowej Dog Run® przez uczestnika, w takim wypadku opłata startowa nie będzie
zwracana. Nie ma możliwości podpisania oświadczeń w imieniu innej osoby.
Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów.
Zwierzęta biorące udział w zawodach biegowych podczas całego biegu (niezależnie od
dystansu) muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy, smycz nie powinna
przekraczać długości 2 metrów, zawodnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy
nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach, a opłata startowa nie będzie zwracana.
Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z
aktualnymi szczepieniami.
Za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik
zgłoszony jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji.
Za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całych zawodów odpowiada
uczestnik zgłoszony jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji.
Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez psa/psy podczas całej imprezy odpowiada
uczestnik zgłoszony jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa/psy uczestnika.
Nie jest dopuszczalne uczestnictwo zawodnika w zawodach z psem/psami razy zaliczanej do
ras agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003r. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawodnik zostaje
zdyskwalifikowany a opłata startowa nie będzie zwracana.
Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w zawodach bez psa, w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji zawodnicy nie będą dopuszczeni do biegu, a opłata startowa nie będzie zwracana.
Jeden zawodnik może biec z maksymalnie dwoma psami.
Jedynym dopuszczalnym zwierzęciem mogącym brać udział w zawodach jest pies/psy
dowolnej rasy i wielkości z wyłączeniem psów ras agresywnych znajdujących się na liście w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Zawodnicy posiadający inne zwierzęta niż zwierzęta dopuszczone do zawodów będą
zdyskwalifikowani, a opłata startowa nie będzie zwracana.
Całość trasy musi zostać pokonana bez jakichkolwiek przyrządów wspomagających szybkość
np. rolki, rowery, narto rolki itd. Zawodnicy używający taki przyrządów będą
zdyskwalifikowani.
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15. Organizator nie weryfikuje umiejętności tresury/prowadzenia zwierzęcia przez zawodnika.
Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa.
16. Zabrania się startu zawodników pod wpływem alkoholu i środków dopingujących.
17. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
18. W przypadku rezygnacji ze startu z zawodów organizator nie zwraca wpłaconej opłaty
startowej.
19. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika, organizator nie zwraca wpłaconej opłaty startowej.
20. W biegu pomiar czasu, jak i ustalenie kolejności będzie dokonywane metodą brutto tzn.
decyduje kolejność pojawienia się zawodnika na linii mety. Każdy uczestnik zobowiązany jest
do startu z numerem startowym dostarczonym przez Organizatora. Właściwe zamocowanie
numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania
zawodnika po ukończeniu zawodów. Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał swój własny
pasek startowy.
21. Numer startowy powinien znajdować się w widocznym miejscu, na klatce piersiowej
zawodnika.
22. Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się
poleceniom osób kierujących ruchem (policja, straż pożarna, wolontariusze, służby
porządkowe itp ).
23. W zawodach Dog Run® mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy znajdujący się na liście
startowej dostępnej w dniu zawodów w biurze zawodów.
VIII.

Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do biegu Dog Run® będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem strony
www.dogrun.pl
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik zostanie
umieszczony na liście startowej.
3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonania wpłaty opłaty startowej. Wszystkie
koszty wpłaty opłaty startowej pokrywa osoba wpłacająca. Na prośbę zawodnika
Organizator wystawia potwierdzenie wpłaty.
4. Wysokość opłaty startowej dla każdej rywalizacji biegowej (3,5 km oraz 7 km) wynosi 19 zł płatne maksymalnie do 14 dni od dnia zapisu poprzez system płatności elektronicznej
dotpay, nie później niż do 14 września 2017.
5. Wysokość opłaty startowej w dniu zawodów wynosi 99 zł i pobierana jest wyłącznie w
formie gotówki w biurze organizatora.
6. Pakiet startowy zawiera numer startowy służący do potwierdzenia uczestnictwa w
zawodach.
7. Opłata startowa pobierana jest w formie bezpiecznej płatności dotpay, a w dniu zawodów
tylko w formie gotówki.
8. Długość dystansu wybierana jest przez uczestnika podczas rejestracji w systemie. Nie ma
możliwości zmiany wybranego dystansu w terminie późniejszym.
9. Po wysłaniu zgłodzenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty nie ma możliwości zmiany danych
uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
10. Limit zgłoszeń
 Obowiązujący limit uczestników dla każdego dystansu - 2000 zawodników
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W przypadku osiągnięcia limitu 2000 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi
się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej
 W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany, rejestracja w dniu zawodów
będzie możliwa wyłącznie w godzinach funkcjonowania biura zawodów lecz nie
więcej niż 50 osób
11. Biuro Zawodów będzie mieścić się w namiocie zlokalizowanym na terenie Krakowskich Błoń
od strony ul. 3 maja nieznacznie powyżej wysokości wejścia do Parku im H.Jordana z
oznaczeniem Biuro Zawodów. Biuro czynne w sobotę 16 września od godziny 8:00 do
godziny 16:00.
Odbiór pakietów startowych od godziny 8:00 do godziny:
 10:30 dla biegu sprinterskiego (3,5km)
 12:00 dla dystansu głównego (7 km)
Po tym terminie pakiety startowe nie będą wydawane i jest to jednoznaczne z rezygnacją ze
startu przez zawodnika.
IX.

Dobroczynny wymiar imprezy biegowej Dog Run®
1. Wszystkie środki finansowe pochodzące z opłat startowych przekazane zostaną na rzecz
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami po spełnieniu poniższych warunków:
 Zawodnik dokona poprawnej rejestracji w systemie zapisów;
 Zawodnik dokona płatności za pakiet startowy do 14 września 2017
 Zawodnik ukończy bieg w regulaminowym czasie.
2. Potwierdzenie przekazania środków na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami zostanie opublikowane na stronie www.dogrun.pl do 37 dni po zakończeniu
biegu (7 dni czas reklamacyjny + 30 dni odpowiedź na ewentualne reklamacje).
3. W przypadku nie ukończenia biegu/rezygnacji z zawodów przez uczestnika uzyskane środki
zostaną przeznaczone na organizację imprezy Dog Run® w latach kolejnych lub zostaną
przekazane na dowolny cel dobroczynny wybrany przez organizatora.

X.

Świadczenia organizatora
1. W ramach opłaty startowej każdy z uczestników otrzymuje:
a) Prawo wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Biegu Dobroczynnym z psami Dog Run® na
wybranym podczas rejestracji dystansie
b) Pakiet startowy
c) Podstawową opiekę medyczną podczas trwania zawodów
2. Każdy pakiet startowy zawiera: numer startowy
3. Numer startowy jest numerem bezzwrotnym, po zakończeniu biegu numer pozostaje w
pełnej dyspozycji zawodnika.
4. Pierwszych 80 zawodników na dystansie głównym otrzyma pamiątkowy medal. Na dystansie
sprinterskim pierwszych 20 zawodników otrzyma pamiątkowy medal.
5. Zakwaterowanie uczestnicy zawodów organizują we własnym zakresie w bogatej ofercie
okolicznej bazy hotelowej.
6. Organizator nie zapewnia noclegów.
7. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się
ubezpieczenie we własnym zakresie.
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XI.

Harmonogram imprezy
Szczegółowy harmonogram imprezy dostępny na stronie http://dogrun.pl/program-imprezy/

XII.

Kategorie, wyniki i nagrody
1. Kategorie dla dystansu głównego 7km
Generalna
2. Kategorie dla dystansu sprinterskiego 3,5km
Generalna
4. Nagrody finansowe:
Nagroda finansowa dla najlepszego zawodnika w biegu głównym 7km – 1000 zł
5. Nagrody rzeczowe oraz statuetki przyznane zostaną za trzy pierwsze miejsca dla biegu
głównego oraz biegu sprinterskiego.
6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród pod warunkiem odbioru osobistego. Planowana dekoracja zwycięzców
godzina 15:00
7. Ranking zawodników dokonywany będzie wg pomiaru brutto (fizyczne przybycie na linie
mety).
8. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.dogrun.pl

XIII.

Uwagi końcowe
1. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
b) Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień.
c) Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację
imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zawodnik zamieszkuje, celem
opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym zawodnik startował.
d) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
e) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i
uzupełniania.
f) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych,
uniemożliwia udział w biegu.
g) Dane kontaktowe, mogą być wykorzystane w celach marketingowych przez Organizatora jak
również sponsorów oraz oficjalnych partnerów, których lista znajduje się na stronie internetowej
Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę w zakresie określonym w podpisanym
oświadczeniu.
h) Uczestnik upoważnia Organizatora do bezpłatnego wykorzystania jego wizerunku jak
również wizerunku jego psa/psów w zakresie określonym w podpisanym oświadczeniu.
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2. Postępowanie reklamacyjne
 Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Dog Run® należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy –
bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) do
Organizatora na adres: SENDFAST Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą 32-020
Wieliczka, Kokotów 703
 Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania.
 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących DogRun® będzie ostateczna.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach określonych w sposób niejasny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
5. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad,
huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, etc. Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy.
W takim przypadku opłata startowa zebrana od uczestników zostanie przekazana w całości na
rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami do 60 dni od planowanego dnia
imprezy, chyba że uczestnik pisemnie (na adres Organizatora) wyrazi chęć otrzymania zwrotu
opłaty startowej do 7 dni od planowanego dnia imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszystkie środki związane z opłatą startową będą
zwrócone uczestnikom w terminie 30 dni od daty przekazania takiego komunikatu na stronie
organizatora www.dogrun.pl
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości dystansu biegu głównego oraz biegu
sprinterskiego.
9. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie
internetowej Organizatora www.dogrun.pl/regulamin/

Regulamin v. 16-08-2017 Kraków
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