REGULAMIN ZAWODÓW
DOG CHALLENGE SPRING, SUMMER, FALL I WINTER
1.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem zawodów jest Kreativiti Barbara Roślicka-Bajsarowicz ul. Gimnazjalna 30, 55-220 JelczLaskowice NIP:8951788635 REGON: 021780208 biuro@dogchallenge.pl.

2.

3.

CEL ZAWODÓW
1. Zorganizowanie najbardziej wymagających i ciekawych biegów z przeszkodami z psem.
2. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja aktywnego spędzania czasu z psem.
4. Wzmacnianie relacji między właścicielem i psem.
5. Promocja adopcji psów.
6. Kształtowanie pozytywnych relacji dzieci i psów.
7. Wspieranie organizacji prozwierzęcych.
8. Promowanie psów jako członków rodziny.
9. Przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt.
OPIS ZAWODÓW, MIEJSCE, TERMINY, DYSTANSE.
1. Dog Challenge to ogólnopolski cykl biegów z przeszkodami z psem na czas, podczas którego zawodnicy
(człowiek+pies) pokonują razem trasę o określonym dystansie oraz przeszkody sztuczne i naturalne.
2. Zawody organizowane są 4 razy w roku tj. wiosną, latem, jesienią i zimą.
3. Zawody mogą odbywać się na terenie całej Polski. Dokładne miejsca, terminy oraz dokładne szczegóły dot.
aktualnych startów dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.dogchallenge.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie
mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony Organizatora wobec Zawodników Dog
Challenge.
5. Trasa zawodów przebiega po różnorodnym terenie i na trzech dystansach (DC FUN – ok. 2 km + 10
przeszkód; DC MEGA –ok. 6 km + 20 przeszkód i DC GIGA ok.12 km + 30 przeszkód).
6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu wyścigu i ilości przeszkód. Każda
przeszkoda może być brudna, mokra lub zabłocona. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie
zawodów, zarówno on (ciało i ubranie), jak i pies może ulec zmoczeniu, zabłoceniu lub ubrudzeniu.
7. Start biegu odbędzie się̨ w wydzielonej strefie startu. W zależności od liczby zgłoszeń́ zawodnicy będą̨
startować w grupach (tzw. falach) z 15 minutowym odstępem między startem poszczególnych grup. Grupa
w każdej fali może liczyć max 30 osób. Zawodnicy startować będą parami co ok. 1 minutę. Start pierwszej
fali dystansu MEGA i GIGA zaplanowany jest na godz. 10:00, a ostatniej na godz. 12:00. W przypadku
większej ilości chętnych Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości osób w poszczególnych falach
lub wyznaczenia dodatkowej godziny startu.
8. Start fali Dog Challenge FUN zaplanowany jest na godz. 13:30. Zawodnicy startować będą pojedynczo co
1 minutę. W przypadku, gdy opiekun prawny również startuje w zawodach z tym samym psem zaleca się
wybór fal startu w taki sposób, aby umożliwić psu wystarczający odpoczynek i regenerację. Organizator
zastrzega sobie możliwość przesunięcia godziny startu dystansu FUN uwzględniając bezpieczeństwo
zawodników związane z częściowym pokrywaniem się trasy poszczególnych dystansów oraz
pierwszeństwem ukończeniem zawodów przez zawodników dystansu MEGA i GIGA. Informacje o
ostatecznej godzinie startu dystansu FUN będą ogłaszane podczas zawodów.
9. Zawodnicy muszą być na miejscu startu na 15 minut przed rozpoczęciem ich startu, w tzw. strefie
oczekiwania zlokalizowanej w pobliżu miejsca startu.
10. W przypadku spóźnienia się Zawodnika na zawody, Organizator może mu zapewnić możliwość startu
w późniejszej fali pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Organizator zawodów nie ma

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

4.

obowiązku przydzielenia spóźnionemu zawodnikowi nowej godziny startu, jednak w miarę możliwości
postara się to zrobić.
Trasa zawodów będzie odpowiednio oznaczona przez Organizatora, a w miejscach niezbędnych trasa
zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą̨ ostrzegawczą lub barierkami).
Na trasie rozstawione będą̨ przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których pokonanie będzie
wymagało współpracy człowieka i psa, sprawdzając m.in. ich wytrzymałość́, siłę, koordynację ruchową czy
umiejętność́ współpracy. Niektóre z przeszkód wodnych mogą mieć głębokość większą niż 100 cm, nie ma
określonej maksymalnej głębokości!
W przypadku braku chęci lub możliwości pokonania przeszkody przez zawodnika i/lub psa w celu
zaliczenia przeszkody i kontynuowania biegu zawodnik wykonuje przysiady (w ilości podanej przez członka
obsługi zawodów w zależności od skali trudności przeszkody). Kara będzie realizowana poprzez
zatrzymanie Zawodnika przez członka obsługi biegu i liczeniu wykonanych przysiadów w pobliżu
pominiętej przeszkody. Zawodnik wykonujący przysiady ma obowiązek nie utrudniać kontunuowania
biegu innym zawodnikom.
Kategorycznie zabrania się zmuszania psów do pokonania przeszkód pod groźbą dyskwalifikacji.
Dopuszcza się jedynie pozytywne formy motywacji (np. smakołykami).
Nie dopuszcza się biegu z psem na rękach. Pies wszystkie odcinki między przeszkodami musi pokonać na
własnych łapach. Dopuszcza się możliwość przeniesienia psa przez przeszkodę lub pomoc psu przy
pokonaniu przeszkody. Zabrania się unosić, podnosić psa za obrożę, sierść, skórę, którąkolwiek z łap lub
ogon! Psa można podnieść w odległości 1 metra przed przeszkodą i opuścić nie dalej niż w odległości 3
metrów za przeszkodą.
Zabrania się puszczania psów wolno na terenie zawodów, od ich rozpoczęcia do zakończenia. W związku
z tym korzystanie z szelek i pasa do biegania LUB szelek i smyczy podczas zawodów i na terenie miasteczka
biegowego jest obowiązkowe. Pas biodrowy do biegania z psem uważa się za smycz. Maksymalna długość
smyczy lub pasa do biegania z psem wynosi 250 cm, z granicą tolerancji do 5 cm. Smycz musi posiadać
pętlę na rękę i być używana przez cały czas zawodów! Używanie smyczy Fleksi lub podobnych, smyczy
automatycznych, bez względu na markę i producenta jest niedozwolone! Uczestnictwo w zawodach
dozwolone jest wyłącznie, gdy używane jest połączenie szelek i smyczy LUB szelek i pasa do biegania.
Szczególnie rekomendujemy używanie pasa do biegania z psem oraz szelek równocześnie!
Celowe spuszczanie psa ze smyczy lub pasa biodrowego będzie skutkować natychmiastową
dyskwalifikacją Zawodnika
Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików i kolczatek oraz klikera.
Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa, z którym startuje. Zawodnik ma obowiązek
zbierania odchodów psa, także z miejsc wyznaczonych na psie toalety i wrzucania ich do wyznaczonych
pojemników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu zawodników zawodów
oraz psów doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód w ramach Dog Challenge.
Na terenie miasteczka będzie możliwość́ skorzystania z dodatkowych atrakcji oraz konkursy przygotowane
przez sponsorów. Uczestnicy oraz kibice biorący w nich udział, robią̨ to na własną odpowiedzialność́.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne
Zawodników konkursów oraz korzystających z dodatkowych atrakcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków toru, eliminacji niektórych przeszkód lub
odwołania wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo Zawodników (zawodników, widzów lub
Organizatorów), w przypadku złych warunków atmosferycznych, prognozowanych burz lub upałów.
Zawody odbędą się w przypadku dopuszczalnych warunków pogodowych takich jak np. mżawka.

WARUNKI UCZESTNICTWA W DOG CHALLENGE
A) DOG CHALLENGE MEGA I GIGA
1. W zawodach może wziąć udział:

a) każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest
zdrowa i fizycznie przygotowana do zawodów;
b)
każda małoletnia osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła
14 rok życia, jest zdrowa i fizycznie przygotowana do zawodów i posiada pisemną zgodę przedstawiciela
ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego). Obowiązkowe potwierdzenie tożsamości opiekuna wymusza
osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości ze zdjęciem trakcie weryfikacji w Biurze Zawodów;
która:
i.
zgłosi uczestnictwo w zawodach poprzez poprawną rejestrację na stronie internetowej
Organizatora i dokona odpowiedniej opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online lub w razie dostępności miejsc zarejestruje się i opłaci start w Biurze Zawodów w dniu
zawodów;
ii.
w dniu wydarzenia, najpóźniej 1 godzinę przed startem zgłosi się do Biura Zawodów w celu
weryfikacji danych, odebrania pakietu startowego i odprawy weterynaryjnej psa, a także złoży
wypełnione i podpisane oświadczenie, przy czym:
1) Oświadczenie zawiera informację o dopuszczającym do startu stanie zdrowia, deklarację
o starcie w Dog Challenge na własną odpowiedzialność, akceptację regulaminu, a także
zgody na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika zawodów i wykorzystanie
wizerunku.
2) Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczne z
dyskwalifikacją zawodnika;
3) W celu umożliwienia dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości
ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport lub prawo jazdy).
4) Zawodnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do
startu.
iii.
zgłoszony podczas rejestracji pies spełnia warunki opisane w punkcie 4. C) niniejszego
Regulaminu
2. Jedynie osoby w wieku powyżej 18 lat mogą uczestniczyć w Dog Challenge GIGA.
B)

DOG CHALLENGE FUN
a) W zawodach może wziąć udział każda osoba małoletnia, która w dniu rozpoczęcia zawodów ma
ukończone co najmniej 8 lat i nie więcej niż 13 lat, jest zdrowa i fizycznie przygotowana do zawodów i
posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego). Obowiązkowe
potwierdzenie tożsamości opiekuna wymusza osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości ze
zdjęciem trakcie weryfikacji w Biurze Zawodów.
b) Zawodnika Dog Challenge Fun obowiązują zasady opisane w punkcie 1 i-iii Regulaminu.

2. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy zawodnik lub opiekun prawny zawodnika oświadcza,
że:
a)

b)
c)
d)

Bierze udział lub zezwala na udział w Dog Challenge na własną odpowiedzialność́ z pełną
świadomością̨ zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą̨ polegać́ m.in. na ryzyku
utraty zdrowia i życia.
Zawodnik posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań́ medycznych do uczestnictwa w
zawodach.
Wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym na zamieszczanie tych danych
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
Wyraża zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Zawodnika, udzielając tym samym Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm) oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

C) PIES:
1. Zawodnik może wziąć udział w zawodach z psem dowolnej rasy, wielkości, wykastrowanym lub nie, o ile
spełnia on następujące warunki:
a) pies jest w wieku co najmniej 12 miesięcy;
b) nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również okres jednego tygodnia przed i po wystąpieniu rui,
co zostanie zweryfikowane podczas badania przez lekarza weterynarii. Naruszenie niniejszego
postanowienia skutkuje natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, od której nie służy odwołanie;
c) w zawodach nie mogą brać udziału suki karmiące młode bądź będące w drugim miesiącu ciąży. Ustalenie
tego następuje w trakcie badania weterynaryjnego. Złamanie tego przepisu skutkuje dyskwalifikacją
z zawodów;
d) pies posiada chip służący do jego identyfikacji (psy bez chipa mogą również brać udział w zawodach, ale
zachęcamy do chipowania psów);
e) posiada obowiązkowe w Polsce szczepienia; obowiązkowe szczepienia na zawodach to: szczepionka
przeciwko wściekliźnie i szczepionka skojarzona (DHPPi lub DHPPiL) lub szczepionka skojarzona
zawierająca szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Szczepienie przeciwko leptospirozie nie jest
obowiązkowe, ale bardzo zalecane z uwagi na przeszkody wodne i błotne;
f) pies został odrobaczony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą Zawodów. Leczenie należy wykonać
najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego zawody! Podanie leku musi być odnotowane w
książeczce zdrowia lub paszporcie psa.
g) jest odpowiednio zsocjalizowany, jest fizycznie zdolny do wyścigu i jest zdrowy (nie ma nadwagi, ani
przewlekłych chorób itp.), a. jego zdrowie fizyczne i /lub jego życie nie jest zagrożone podczas zawodów.
Zalecamy konsultacje z lekarzem weterynarii przed zgłoszeniem się na zawody;
2. Wymienione w punkcie 1 warunki zostaną zweryfikowane podczas odprawy weterynaryjnej w dniu
Zawodów, w tym celu zawodnik wraz z psem ma obowiązek stawić się w Biurze Zawodów na przynajmniej
1 godzinę przed startem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lekarz weterynarii może
rekomendować Organizatorowi dyskwalifikację Zawodnika i psa.
5. REJESTRACJA I OPŁATA
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Dog Challenge jest poprawne zarejestrowanie się za pośrednictwem
formularza zgłoszeń́ dostępnego na oficjalnej stronie Organizatora www.dogchallenge.pl lub:
https://b4sportonline.pl/dog_challenge/ oraz dokonania odpowiedniej opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem
płatności online.
2. Organizator zastrzega możliwość́ doliczenia 2,5% wartości zakupu jako opłaty manipulacyjnej dla obsługi
płatności online. Opłata ta nie podlega zwrotowi, chyba, że kupujący skorzysta z art. 7 ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odstępuje od umowy zawartej na odległość́.
3. Daty rozpoczęcia i zamknięcia zapisów dla poszczególnych zawodów dostępne będą̨ na stronie internetowej
Organizatora.
4. Jeżeli założony limit Zawodników nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie również̇ zapisanie się osobiście
w Biurze Zawodów w dniu zawodów (po uiszczeniu opłaty startowej powiększonej o 50%)
5. Przy rejestracji online Organizator będzie akceptował wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności
online.
6. Opłata startowa jest zgodna z cennikiem wyświetlanym na stronie internetowej Organizatora
(https://dogchallenge.pl/o-zawodach/#oplaty)
7. Organizator przewiduje możliwość udziału jednego zawodnika z dwoma różnymi psami, w dwóch oddzielnych
wyścigach. W takim przypadku zawodnik z każdym psem uważany będzie za oddzielną parę, z których każda musi
zostać zgłoszona oddzielnie. W takim przypadku zawodnikowi przysługuje rabat w wysokości 20% od drugiej

opłaty zgłoszeniowej. Aby skorzystać z tego rabatu należy przed kolejną rejestracją skontaktować się
z Organizatorem na adres: biuro@dogchallenge.pl.
8. Oprócz indywidualnego istnieje również możliwość drużynowego udziału w zawodach. Jedna drużyna składa się
z 6 par. Jeśli zawodnicy chcą również podlegać klasyfikacji drużynowej, to podczas rejestracji indywidualnej
zawodnik ma obowiązek zaznaczyć opcję startu drużynowego oraz podać nazwę drużyny, wówczas naliczony
zostanie rabat w wysokości 5%. Zawodnicy powinni zapisać się na tą samą falę startu oraz mieć np. takie same
koszulki lub inne elementy umożliwiające identyfikację ich jako drużyny. Wynik drużyny oblicza się poprzez
zsumowanie czasu wszystkich zawodników drużyny. Zawodnicy z drużyny mogą startować na różnych dystansach.
Podczas sumowania czasu drużyny czas zawodników startujących na dystansie GIGA dzielony jest na pół. W
przypadku, gdy po weryfikacji Organizatora okaże się, iż zapisana drużyna nie ma wymaganej liczny zawodników,
wówczas zawodnicy podlegać będą wyłącznie klasyfikacji indywidualnej i zobowiązani będą do uiszczenia kwoty
udzielonego wcześniej rabatu w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
9. Zawodnicy z adoptowanymi psami (na żądanie Organizatora w trakcie odbioru pakietu startowego w Biurze
Zawodów może być konieczne przedstawienie umowy adopcyjnej lub innego dowodu adopcji psa) będą
uprawnieni do 5% rabatu od pełnej opłaty wstępu na zawody. Z rabatu można skorzystać zaznaczając
odpowiedniej
rubryki
w
trakcie
podawania
danych
podczas
procesu
zgłoszeniowego.
Skorzystanie z rabatu na późniejszym etapie nie będzie możliwe.
10. Każdy Zawodnik może złożyć wniosek za pośrednictwem specjalnego formularza o zwrot opłaty startowej
(pomniejszonej o 2,5% opłaty manipulacyjnej), nie później jednak niż̇ do 30 dni od zakupu oraz nie później niż̇ 30
dni przed rozpoczęciem zawodów. Po upływie granicznych terminów, zwrot opłaty startowej nie będzie możliwy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania opłat startowych.
O
wszelkich
zmianach
informować́
będzie
za
pośrednictwem
strony
internetowej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat startowych w stosunku do kwot uprzednio
podanych w regulaminie i za pośrednictwem wszystkich innych nośników informacji, przy czym:
a. W przypadku podniesienia opłaty za uczestnictwo Organizator nie będzie żądał dopłaty różnicy
w kwotach od Zawodników, którzy już̇ dokonali opłaty.
b. W przypadku obniżenia opłaty za uczestnictwo Organizator nie będzie zwracał różnicy w kwotach
Zawodnikom, którzy już̇ dokonali opłaty.
13. Do 30 dni przed każdymi zawodami istnieje możliwość́ przeniesienia opłaty za uczestnictwo na inną osobę̨,
poprzez edycję danych osoby zarejestrowanej na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Po tym terminie nie
będzie możliwości edycji danych. Przy czym:
a. Osoby biorące udział w biegu w imieniu innego zarejestrowanego Zawodnika zostaną̨ kategorycznie
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uczestnictwa w biegu bez możliwości ubiegania się̨ o zwrot
opłaty startowej.
b. Osoby biorące udział w zawodach w imieniu innego zarejestrowanego Zawodnika nie są objęte
usługami zabezpieczenia medycznego podczas zawodów, wszelkimi kosztami związanymi z pomocą
medyczną zostanie obciążona osoba biorąca nieprawnie udział w zawodach.
c. Na Zawodników przekazujących pakiet startowy osobom nieuprawnionym do startu może zostać́
nałożona kara finansowa z tytułu stwarzania zagrożenia zdrowia i życia innych Zawodników.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakup udziału w zawodach w nieautoryzowanym miejscu, tj. poza
domenami www.dogchallenge.pl, https://b4sportonline.pl/dog_challenge/ oraz w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
15. Faktura za wniesienie opłaty za uczestnictwo poprzez system płatności online będzie wystawiona na życzenie
zawodnika na wskazane przez niego dane.
16. Zawodnik dokonujący zakupu biletów drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyraża zgodę̨ na
otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

17. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie
weryfikacji Zawodników przed startem.
18. Warunkiem wydania pakietu startowego jest weryfikacja zgłoszenia Zawodnika z dokumentem tożsamości
zawierającym zdjęcie oraz złożenie podpisanej akceptacji warunków uczestnictwa i oświadczenia o stanie zdrowia
dopuszczającym do startu w biegu, przy czym:
a. W celu dokonania weryfikacji należy mieć́ przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, legitymacja, paszport lub prawo jazdy)
b. Zawodnikom, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostanie wydany pakiet startowy.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieposiadania pożądanych rozmiarów koszulek stanowiących cześć́
pakietów startowych dla Zawodników, których zgłoszenie dokonane zostanie do 2 tygodni lub później przed dniem
zawodów lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
20. W opłacie startowej zawarte jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie
obejmuje psa.
21. W przypadku, w którym wydarzenie nie odbędzie się̨ wskutek zdarzeń́ pozostających poza kontrolą
Organizatora, w tym w szczególności wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, strajków, decyzji administracyjnych,
żałoby narodowej, wypadków komunikacyjnych lub innych przejawów siły wyższej, Organizator zastrzega sobie
prawo nie dokonywania zwrotów opłat wpisowych Zawodnikom.
6. POMIAR CZASU I WYNIKI
1. Pomiar czasu dokonywany będzie przez profesjonalną firmę mierzącą czas B4Sport na podstawie
indywidualnego chipu pomiarowego każdego z Zawodników.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość́ niewskazania wyniku czasowego zawodników, w przypadku problemów
technicznych systemu pomiaru czasu wynikających ze zgubienia bądź́ nieoddania chipu pomiarowego, awarii
mechanicznych komponentów systemu pomiaru czasu.
3. Wyniki dostępne będą na stronie https://wyniki.b4sport.pl
4. Zawody wygrywa zawodnik (człowiek+pies), która ukończy zawody w najkrótszym czasie, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Pomiar czasu rozpoczyna się w bramce startowej a kończy po przekroczeniu linii mety. Czas spędzony
pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi stanowi wynik Zawodnika.
6. Każdy Zawodnik, który zgodnie z regulaminem ukończył zawody, otrzymuje medal.
7. Organizator Zawodów ogłosi zwycięzców w następujących kategoriach:
DOG CHALLENGE MEGA
- W kategorii kobiet: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie zmierzonego czasu);
- W kategorii mężczyzn: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie mierzonego czasu);
- W kategorii drużyn: 1, 2 i 3 miejsce (wynik drużyny stanowi suma indywidualnych czasów na mecie wszystkich
zawodników drużyny);
DOG CHALLENGE FUN
- W kategorii dziewcząt 8-13 lat: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie mierzonego czasu)
- W kategorii chłopców 8-13 lat: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie mierzonego czasu
- Nagroda niespodzianka (Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do nieujawnienia warunków oraz nagród
w tej kategorii do czasu zakończenia Zawodów).
8. Nagrody są określane oddzielnie na potrzeby każdej edycji Zawodów
9. Wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników następuje w ciągu
15 minut po przybyciu ostatniego zawodnika na metę wyścigu.

10. Jeżeli zwycięzca nagrody nie jest obecny na ceremonii ogłoszenia wyników, Organizator poinformuje go
o nagrodzie drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji. Nagroda będzie do odebrania w biurze
Organizatora w Jelczu-Laskowicach lub zostanie przesłana pocztą.
7. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy biegu, a także publiczność́ i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się̨ na terenie obiektu, na którym
odbędzie się̨ Dog Challenge zobowiązane są̨ do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych
przez Organizatora, w tym:
a. Nie przekraczania zabezpieczeń́ ustawionych wzdłuż̇ trasy biegu,
b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę̨,
c. Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa
w wyścigu,
d. Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora;
2. Ponadto, uczestnicy biegu, a także publiczność́ i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie obiektu,
w którym odbędzie się̨ Dog Challenge mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń́ służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Zawodników zawodów.
3. Organizator ma prawo usunąć́ z terenu, na którym odbywał się̨ będzie Dog Challenge osoby, które
w jakikolwiek sposób zakłócają̨ porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują̨ się̨ niezgodnie
z Regulaminem.
4. Osoby przebywające na terenie imprezy Dog Challenge nie mogą̨ stwarzać́ swoim zachowaniem zagrożenia
dla zdrowia lub życia swojego oraz innych.
5. Organizator zapewnia opiekę̨ medyczną na terenie zawodów w czasie jego trwania i po jego zakończeniu (ok.
30 minut od dobiegnięcia do mety osoby zamykającej trasę̨ ostatniego startu w danym dniu zawodów).
6. Organizator ma prawo nie dopuścić́ do zawodów osób, wobec których występuje podejrzenie bycia pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo Zawodników biegu kategorycznie zakazuje się̨ Zawodnikom startu w butach
kolcach lub buto w z kolcami. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną̨ zdyskwalifikowane i usunięte
z trasy biegu bez możliwości ubiegania się̨ o zwrot płatności za start.
8. Mając na uwadze charakter zawodów, zawodnik powinien mieć́ świadomość́ możliwości wystąpienia otarć,
zadrapań́, drobnych ran powierzchniowych oraz innych, wynikających z uwarunkowań́ terenów, na których
odbywają się zawody. Warunki atmosferyczne podczas zawodów mogą̨ sprzyjać́ przemoczeniu, urazom
koniczyn lub wychłodzeniu organizmu. Odpowiedzialność́ za powstałe urazy ponosi zawodnik lub opiekun
prawny zawodnika.
9. Organizator, działając w interesie bezpieczeństwa Zawodników, może zobowiązać zawodnika do założenia
psu kagańca, a w przypadkach skrajnych wykluczyć zawodnika z zawodów. Obsługa zawodów weryfikuje, czy
kaganiec odpowiada wymogom niezbędnym dla normalnego funkcjonowania psa (tzn. że pies jest w stanie
swobodnie oddychać i się chłodzić). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Organizator.
zaproponuje użycie kagańca innego typu.
10. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa i za wszystkie szkody przez niego spowodowane
względem osób, psów lub rzeczy.
8. OCHRONA ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ZAWODNIKA
1. Zawodnik, Opiekunowie Prawni zawodników oraz kibice zawodów Dog Challenge wyrażają̨ zgodę̨ na
utrwalenie oraz nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach foto/video z zawodów
zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
2. Zawodnik lub Opiekun Prawny zawodnika zezwala Organizatorowi na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Zawodnika poprzez:
a. Utrwalenie oraz rozpowszechnianie dostępnymi technikami,
b. Udostępnianie sponsorom oraz partnerom zawodów materiałów z utrwalonym wizerunkiem, w celu
wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera dotyczącej jego udziału w imprezie,

c.

3.

4.

Publiczne prezentację materiałów zawierających wizerunek Zawodnika za pośrednictwem, telewizji,
prasy, stron Internetowych, materiałów drukowanych (w tym ulotek, plakatów, billboardów i innych).

W rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych
powyższe oświadczenie Zawodnika jest traktowane jako oświadczenie woli. Zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.
odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej,
w związku z czym zezwolenie nie może być́ swobodnie cofnięte po zrealizowaniu zawodów.
Wykorzystanie wizerunku Zawodnika nie narusza przepisów RODO, gdyż̇ odbywa się̨ na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, który mówi: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę̨ trzecią”.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Przekazanie i zamiana własnego chipu z numerem startowym innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w zawodach Dog Challenge.
2. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres Organizatora lub e-mail: biuro@dogchallenge.pl rozpatrywane
będą̨ w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia.
3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą̨ tylko w przypadku wysłania ich przez zawodnika do
2 dni po ogłoszeniu wyników, na adres e-mail: biuro@dogchallenge.pl. Po upływie 2 dni wyniki staną̨ się̨
obowiązującymi i nie będą̨ podlegać zmianom ani reklamacji.
4. Podczas zawodów z przeszkodami Dog Challenge wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
przymocowane z przodu oraz chipy przymocowane do buta, za pomocą̨ sznurówki. Zgubienie lub usuniecie chipa
grozi dyskwalifikacją zawodnika. Zawodnik ponosi koszt zgubionego chipa.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania pakietu startowego zawodnikom wyłącznie w dniu zawodów,
w
godzinach
pracy
biura
zawodów
Dog
Challenge.
Odbiór
pakietu
startowego
w terminie późniejszym nie będzie możliwy.
6. Organizator zapewnia możliwość́ pozostawienia cennych rzeczy (o wartości nieprzekraczającej 500 zł)
w depozycie.
Organizator
nie
bierze
odpowiedzialności
za
rzeczy
w
nim
pozostawione.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie przedmiotów własnych
Zawodnika w związku z uczestnictwem w Dog Challenge.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia lub przełożenie terminu i zmiany miejsca
imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich regulaminach
i postanowieniach związanych z uczestnictwem w zawodach Dog Challenge.

Barbara Roślicka-Bajsarowicz
Organizator

Jelcz-Laskowice, 10 października 2021 r.

