
 

REGULAMIN   BIEGU NA 4 ŁAPACH 

CEL IMPREZY: 

 Rekreacyjna impreza biegowa, w której uczestniczą człowiek wraz z psem jako duet. 

 Podczas zawodów, kluczowymi elementami są: dobra zabawa, rekreacja, rywalizacja, wysiłek fizyczny oraz 

kontakt z naturą i zwierzętami. 

 Promocja poprawnej relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, 

 Propagowanie idei właściwej opieki i pielęgnacji zwierząt  

TERMIN i MIEJSCE: 

02 lipiec 2022 r. godz. 10.00 Park Miejski w Strzelinie. 

DYSTANS i TRASA: 

Bieg na dystansie 1,2 km alejami Parku Miejskiego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W biegu  mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie pod warunkiem złożenia w dniu 

rozpoczęcia zawodów pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku udziału w biegu osoby 

niepełnoletniej, opiekun zobowiązany jest towarzyszyć zawodnikowi na trasie (wziąć udział w biegu bez psa). 

 Warunkiem uczestnictw każdego z zawodników w zawodach jest wypełnienie karty oraz podpisanie 

oświadczenia. 

 Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia bierze uczestnik zawodów. 

 Zwierzęta biorące udział w zawodach biegowych podczas całego biegu muszą być prowadzone przez 

zawodnika na smyczy, smycz nie powinna przekraczać 2 metrów, zawodnicy których zwierzęta nie będą 

posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach. 

 Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz  z aktualnymi 

szczepieniami. 

 Za stan  zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik. 

 Za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia podczas całych zawodów odpowiada uczestnik zgłoszony jako 

zawodnik (lub jego opiekun prawny, w przypadku zawodnika niepełnoletniego). 

 Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez psa/psy podczas  całej imprezy odpowiada uczestnik 

zgłoszony jako zawodnik ( lub jego opiekun prawny, w przypadku zawodnika niepełnoletniego). 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa/psy uczestnika. 

 Organizator nie weryfikuje umiejętności tresury/prowadzenia zwierzęcia przez zawodnika. 

 Zawodnik bierze pełna odpowiedzialność za zachowanie psa.  

 W przypadku zaobserwowania zachowania psa mogącym zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników 

imprezy, organizator ma prawo nie dopuścić takiego psa do startu i zażądać opuszczenia miejsca zawodów. 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie poprzez stronę www.ultimasport.pl 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 W sprawach określonych w sposób niejasny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do [przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 Podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.                                                                        

                                                                            Organizator Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. 



 


