
V Pniewski Dogtrekking 
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Cele szczegółowe: 
 

• Zwiększenie adopcyjności psów ze schronisk w całej Polsce, 

• Popularyzacja adopcji psów, opieki nad psami oraz turystyki  
i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa, 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji  
z psem. 
 

1. Organizator 

 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli  

Św. Urszuli Ledóchowskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, 

Nadleśnictwo Pniewy. 

 

2. Informacje podstawowe 

 

Zawody Dogtrekkingowe skierowane są do właścicieli psów z terenu całego kraju, 

biorących udział w imprezach na terenie całego kraju. 

 

3. Uczestnictwo  

 

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia bez względu na płeć. Osoby 

nieletnie mogą wystartować z opiekunem pełnoletnim, który musi się 

zarejestrować. Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

 

4. Punkty kontrolne 

 

Punktem kontrolnym (PK) nazywany jest znak (lampion) w kształcie prostokątu 

lub kwadratu, oznaczony dwuelementowym kodem (litery lub cyfry). Do punktu 

kontrolnego wlicza się marker, którym należy potwierdzić symbol na karcie 

startowej lub odpowiednim miejscu na mapie. Potwierdzanie punktu kontrolnego 

własnym markerem dopuszczalne jest tylko w sytuacji braku markera przy 

punkcie kontrolnym. 

Brak potwierdzenia punktu kontrolnego w powyższy sposób zostanie uznane za 

jego pominięcie.  

Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny w miejscu 

charakterystycznym, miejsce to musi być jednoznacznie identyfikowane w terenie 

i na mapie. 

 

5. Dystans 

 

W V Pniewskim Dogtrekkingu – Organizatorzy przygotowali trasę   

RODZINNĄ o długości 5 km. 

 

6. Trasa 

 

Start odbywa się z tzw. mass start - startu wspólnego - o godzinie 11.10 – Start 

grupy RODZINNEJ. 

 

W przypadku Dogtrekkingu przygotowana trasa będzie oznakowana poprzez 

umieszczenie na niej punktów kontrolnych (PK). Trasa może zawierać linię 

obowiązkowego przejścia (LOP) z obowiązkową kolejnością potwierdzania punktów 



kontrolnych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na starcie. Punkty 

kontrolne na linii obowiązkowego przejścia nie mogą być oddalone od trasy 

przejścia o 5m. Zawodnik, który rezygnuje z udziału w imprezie lub w jej trakcie, 

ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. Zwycięzcą jest 

osoba, która w najkrótszym czasie pokona trasę i nie pominie żadnego punktu 

kontrolnego.  

 

7. Limity czasowe  

 

Organizator ustala limit czasowy na przebycie trasy, który wynosi 1,5 godziny od 

momentu startu do przybycia na miejsce startu.   

 

8. Psy 

 

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, 

rasę. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.  

Warunkowo dopuszcza się start dwojga uczestników z jednym psem, pod 

warunkiem wspólnego uczestnictwa na całej trasie. W przypadku plecaków dla 

psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.  

Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące 

udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu 

przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek 

trzymać psa/psy na smyczy. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa  

do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.  

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma 

obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.  

    Zaleca się, aby pies startujący w zawodach dogtrekkingu miał ukończone  

12 miesięcy. O dopuszczeniu młodszego psa w starcie w zawodach, zgodę powinien 

wyrazić organizator.  

 

9. Wyposażanie 

 

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: 

- mapę otrzymaną przez organizatora,  

- telefon komórkowy,  

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz  

z amortyzatorem). Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. 

Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej 

przez osoby pełnoletnie. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub 

łańcuszku zaciskowym, korzystania przez zawodników z map innych niż 

przekazanych przez organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych  

w nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji. 

 

10. Wpisowe  

 

Organizator nie pobiera opłat startowych za udział w Dogtrekkingu. W zamian 

mile widziane będzie wsparcie rzeczowe w postaci karmy, kocy, psich 

akcesoriów, które zostaną przekazane wybranym schroniskom dla zwierząt. 

 

       11. Nagrody 

        

       Pierwsza trójka w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn, która najszybciej pokona 

trasę otrzyma okolicznościowe medale oraz nagrody. 

 

 



 12. Ochrona danych osobowych 

1) Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

2) Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. – RODO 
(Dz.U UE L 119 z 04.05.2016 r.) Współadministratorami danych osobowych są Organizator 
oraz firma Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000756026, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu. Szczegółowe zasady przetwarzania 
danych osobowych dostępne są na stronie internetowej foxter-sport.pl w zakładce polityka 
prywatności. 
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

ZAWODÓW obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.  

4) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ZAWODÓW. Przez przekazanie 

do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik 

wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby 

przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na 

wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania 

takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.  

6) Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. 

2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

7) OPŁATY: 

Opłaty startowe uczestników zawodów przyjmowane będą tylko za pośrednictwem elektronicznego 

systemu wpłat dostępnego na platformie zapisów on-line www.foxter-sport.pl. Szczegółowe 

zasady korzystania z płatności na platformie określa Regulamin korzystania z elektronicznych 

przelewów Foxter Sport 

 

https://foxter-sport.pl/uploads/Polityka_prywatnosci_Foxter%20Group%20sp.z%20o.o..pdf
https://foxter-sport.pl/uploads/Polityka_prywatnosci_Foxter%20Group%20sp.z%20o.o..pdf
http://www.foxter-sport.pl/
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelew%C3%B3w%20Foxter%20Group.pdf
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelew%C3%B3w%20Foxter%20Group.pdf

