Regulamin biegu na 6 łap
I Postanowienia ogólne
Organizatorem biegu jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, Fundacja Siedem Życzeń, KS STAL
Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. Bieg ma charakter charytatywny. Celem
biegu jest propagowanie adopcji, zdrowego stylu życia, edukacja nt. wyprowadzania psów w lesie, integracja
lokalnej społeczności.
Biuro zawodów i punkt weterynaryjny otwarte będą w dniu 06.08.2017 od godziny 9:00 na terenie KS STAL
Grudziądz Al. Sportowców 3.
II Uczestnictwo
Uczestnikiem biegu może być osoba, która do dnia 06.08.2017 ukończyła 16 lat, wypełniła formularz
rejestracyjny do dnia 23 lipca 2017 i uiściła opłatę startową najpóźniej 10 po zarejestrowaniu (decyduje data
nadania przelewu).
Osoby, które do dnia 06.08.2017 roku nie ukończą 18 lat muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę
rodzica/opiekuna prawnego. Zgody będą podpisywane w dniu biegu, w biurze zawodów od godziny 9:00.
Każdy zawodnik przed startem musi zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i odebrania pakietu
startowego. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie dowodu osobistego lub w przypadku osób nieletnich
legitymacji.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w
zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Link do formularza rejestracyjnego i nr konta dostępne są na stronie internetowej Fundacji Siedem Życzeń oraz
Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.
Podczas biegu nr startowy należy umieścić w widocznym miejscu.
Pomiar czasu odbędzie się systemem elektronicznym.
Start pierwszego zawodnika odbędzie się o godzinie 11:00, kolejni zawodnicy będą startowali co 60 sekund. O
kolejności startu decydują numery startowe.
Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów.
III Trasa
Start i meta biegu znajdują się na terenie KS STAL Grudziądz. Przewidziana długość trasy to 7,1 km. Bieg
odbędzie się przy ograniczonym ruchu samochodowym.
Punkty z wodą dla psów rozmieszczone będą co ok. 1,5 kilometra, dla ludzi w połowie trasy.
IV Psy
Na jednego zawodnika może przypadać jeden pies.
Każdy pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i w dniu 06.08.2017 mieć ukończone 10
miesięcy.

Stan zdrowia, wiek i aktualne szczepienia będą sprawdzone w punkcie weterynaryjnym umieszczonym przy
biurze zawodów.
Każdy pies na terenie KS STAL Grudziądz musi przebywać na smyczy.
Każdy pies podczas biegu musi przebywać na smyczy. Smycz należy przypiąć do szelek (nie obroży).
Pies, który odmawia biegu, zostaje zdjęty z trasy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za agresywne, lękliwe oraz każde inne niepożądane zachowanie psów
podczas zawodów.
Odpowiedzialność za zachowanie psa spoczywa na właścicielu, a w przypadku osób nieletnich na opiekunie
prawnym/rodzicu.
V Obiekt
Do dyspozycji zawodników dostępne będą szatnie, prysznice, toalety, bar.
Na terenie obiektu zorganizowany będzie depozyt czynny od godziny 9:00. Rzeczy z depozytu wydawane będą
na podstawie dowodu tożsamości. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w depozycie
rzeczy wartościowe.
Podczas biegu odbywać się będą imprezy towarzyszące.
VI Klasyfikacje
Zawodnicy będą na podstawie czasu mierzonego systemem elektronicznym będą klasyfikowani w dwóch
kategoriach:
-kobiet
-mężczyzn
VII Postanowienia końcowe:
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki losowe związane z zawodnikami i ich psami.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Nagrody dla zawodników, skład pakietów startowych oraz regulamin i harmonogram imprez towarzyszących
organizatorzy podadzą przed 06.08.2017.

