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Dogtrekking Karkonoski – Regulamin 

1. Cel imprezy: 

a. Rozpowszechnianie turystyki i sportu w towarzystwie psów, 

b. Pokazywanie atrakcji i malowniczych krajobrazów regionu, 

c. Uhonorowanie najlepszych zawodników Dogtrekkingu Karkonoskiego, 

d. Propagowanie aktywności na łonie natury oraz zdrowego trybu życia, 

2. Nazwa imprezy: 

    Dogtrekking Karkonoski 

3.  Organizatorzy: 

   Stowarzyszenie Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego 

4.  Kontakt: 

   Email: dk2019@kkon-jg.pl    oraz kkon@kkon-jg.pl  

 Oficjalna strona internetowa: www.kkon-jg.pl zakładka „DOGTREKKING KARKONOSKI    

2019” 

5. Termin i baza zawodów: 
     05.10.2019r, teren kempingu CAMP66, ul. Widokowa 9, Ścięgny (koło  

Karpacza), woj. dolnośląskie. 

6. Warunki  uczestnictwa: 

mailto:dk2019@kkon-jg.pl
mailto:kkon@kkon-jg.pl
http://www.kkon-jg.pl/
http://www.kkon-jg.pl/


 

 

 

 

 

 

 

a. Dogtrekking Karkonoski jest imprezą turystyczno-sportową, aby wziąć w niej 

udział należy: 

 być osobą pełnoletnią lub mieć ukończone 16 lat oraz pisemną zgodę 

prawnych opiekunów – w przypadku startu indywidualnego, 

 utworzyć drużynę składającą się minimum z dwóch i maksimum czterech 

uczestników, w przypadku startu w kategorii drużynowej, 

 posiadać co najmniej jednego psa, który będzie mógł pokonać wybraną trasę 

15 km lub 30 km, 

 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej, 

b. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

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

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone przez siebie oraz swojego psa. 

Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje 

uczestnictwo w zawodach. 

c. Uczestnik swoim zgłoszeniem zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami regulaminu zawodów. 

d. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub 

prawnych opiekunów). 

e. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z 

danymi osobowymi mogą być publikowane oraz wykorzystane przez prasę, 

radio i telewizję, a także przez Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego w 

celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez 

organizatora. 
f. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

7. Psy: 

a. Do udziału w Dogtrekkingu Karkonoskim dopuszcza się psy bez względu na 

wielkość i rasę. 

b. Każdy zawodnik (lub każda drużyna w kategorii Drużynowej) startuje z minimum 

jednym psem. 

c. Minimalny wiek psa mogącego wystartować w Dogtrekkingu Karkonoskim to 

1 rok, maksymalny - 9 lat. 

d. Jeżeli pies jest młodszy lub starszy może brać udział w Dogtrekkingu 

Karkonoskim po okazaniu przed startem pisemnego zaświadczenia od lekarza 

weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. 
e. Suki do 6 tygodnia po porodzie nie mogą startować w zawodach. 

f. Dla każdego psa należy posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu 

przeciwko wściekliźnie. 



 

 

 

 

 

 

 

g. Na terenie zawodów przez cały czas trwania imprezy obowiązuje zakaz puszczania 

psów luzem. 

h. Podczas zawodów niedopuszczalne jest zmuszanie psów do marszu, 

bicie oraz jakiekolwiek działanie naruszające dobrostan 

zwierząt. 

i. Pies nie może startować w kolczatce lub kagańcu innym niż fizjologiczny 

(dobrze dopasowany, umożliwiający swobodne dyszenie, picie wody i 

poruszanie pyskiem). 

j. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne 

szkody wyrządzone przez siebie i psa. 

k. W przypadku niemożliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma 

obowiązek przerwać marsz i niezwłocznie poinformować o tym organizatora 

l. Psy powinny być prowadzone w szelkach (niepowodujących otarć i bólu) lub w 

obrożach. W przypadku obroży pies nie może ciągnąć właściciela (smycz musi 

wisieć luźno). 

m. Uczestnik jest zobowiązany do kontroli weterynaryjnej z psem przed startem. 

n. Lekarz zabezpieczający imprezę może nie dopuścić psa do startu. 

8. Wyposażenie: 

a. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: 

 mapę (otrzymaną od organizatora lub własną, jeśli organizator poinformuje 

o tym wcześniej), 

 miskę lub poidło dla psa, 

 wodę dla psa, 

 naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem do 

organizatora nr 601 910 806 lub nr 602 767 947, 

 but dla psa w razie zranienia 

b.  Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przed startem. 

9. Program imprezy: 

Od godz. 8.00 – obowiązkowa odprawa weterynaryjna psów, 

8.00 – 8.45 odbiór pakietów startowych - dystans 30 km (Hard), 

9.00 – start zawodów na dystansie 30 km (Hard), 

9.00 – 9.45 odbiór pakietów startowych - dystans 15 km (Easy), 

10.00 – start zawodów na dystansie 15 km (Easy), 

12.00 – 14.30 przewidywany powrót zawodników z tras, posiłek regeneracyjny, 

15.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników 

zawodów. 

10. Dystanse: 

a. Trasa Easy – 15 km 

b. Trasa Hard – 30 km 

11. Kategorie: 

a. Indywidualna Kobiety – na trasie Easy i Hard 



 

 

 

 

 

 

 

b. Indywidualna Mężczyźni – na trasie Easy i i Hard 

c. Drużynowa – na trasie Easy 

12. Trasa: 

a. Start i Meta obydwu dystansów znajduje się na terenie kempingu CAMP66 w 
Ścięgnach. 

b. Na trasie będą umieszczone punkty kontrolne. 

c. Punkty kontrolne należy zaliczyć w kolejności. 

d. Ominięcie któregoś z punktów kontrolnych spowoduje niezaliczenie 

Dogtrekkingu Karkonoskiego. 

e. Rezygnacja z ukończenia trasy jest równoznaczna z niezaliczeniem 

Dogtrekkingu Karkonoskiego. 
13. Klasyfikacja Drużynowa: 

a. Klasyfikacja drużynowa będzie miała miejsce na dystansie Easy. 

b. Przez drużynę rozumie się przynajmniej dwie, razem biegnące osoby, z co 

najmniej jednym psem. 

c. Czas przebiegu całej drużyny liczony jest od momentu wbiegnięcia na metę 

ostatniego jej członka. 
14. Nagrody: 

a. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym 

czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 

b. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii przyznane zostaną 

nagrody rzeczowe. 

c. Wśród pozostałych uczestników Dogtrekkingu Karkonoskiego nagrody rzeczowe 

zostaną rozlosowane. 

15. Ruch drogowy: 

a. Dogtrekking Karkonoski odbędzie się przy niezamkniętym ruchu drogowym. 

b. Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do 
ruchu 

c.  W miejscach uczęszczanych przez pojazdy mechaniczne. 

d. Na wszystkich drogach zawodników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na 
trasie. 

16. Postanowienia ogólne: 

a. Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązują przepisy Kodeksu 

Ruchu Drogowego oraz przepisy dot.poruszania się po lasach 

państwowych. 

b. Zawodnicy startujący w Dogtrekkingu Karkonoskim zobowiązują się do 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym 

szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb 

porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu Karkonoskiego. 



 

 

 

 

 

 

 

c. Apelujemy o przestrzeganie zasad fair play i poruszanie się po trasie z 

uszanowaniem środowiska naturalnego. 

17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator Dogtrekkingu 

Karkonoskiego informuje, że: 

a. Administratorem danych osobowych uczestników jest: 

Stowarzyszenie Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego, z siedzibą 

przy ul. Marchlewskiego 5B, Podgórzyn 58-562, 

 email: kkon@kkon-jg.pl  

 z Administratorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem. 

 Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji oraz 

przeprowadzenia Dogtrekkingu Karkonoskiego w szczególności sporządzeniu 

list startowych, rejestracji uczestników imprezy, wydrukowaniu numerów 

startowych, przygotowania i wydania pakietów startowych 

b. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes Stowarzyszenia Karkonoskiego Klubu Owczarka Niemieckiego, przez 

który należy rozumieć organizację wydarzenia tj. Dogtrekkingu 

Karkonoskiego. 
c. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 organizatorzy Dogtrekkingu Karkonoskiego 

 członkowie Stowarzyszenia Karkonoskiego Klubu Owczarka Niemieckiego 

 podmioty zewnętrzne i ich pracownicy przygotowujący i drukujący numery 

startowe, dyplomy 

 uczestnictwa 

d. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

f. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 
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