
 
 

REGULAMIN RODZINNEGO DOGTREKKINGU 2022 

22 maja 2022 

1. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja i upowszechnianie turystyki z udziałem psa jako najprostszej formy 

aktywności ruchowej na świeżym powietrzu  

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

- integracja mieszkańców miasta 

- promocja wydarzeń organizowanych przez MOSiR  

- promocja miasta Opola 

2. ORGANIZATORZY:  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

- ZmierzymyCzas.pl  

3. TERMIN:  22 maja 2022 (niedziela) godz. 10:00  

4. MIEJSCE: Kąpielisko Malina 

5.  TRASA: Dystans: ok. 2,5 km (dla chętnych – 5 km tj. dwie pętle po ok. 2,5 km) 

6. START i META: Kąpielisko Malina przy wiacie. Jadąc od strony Grudzic wiata 

znajduje się po prawej stronie, od strony Maliny – po lewej stronie 

7. Każdy z uczestników ma maksymalnie godzinę na pokonanie trasy.  

 

 

 



 
 

 

7. UCZESTNICTWO 

 7.1 Udział w imprezie może wziąć każda osoba, której stan zdrowia pozwala na uprawianie 

wzmożonego wysiłku fizycznego. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa w 

zawodach pod opieką dorosłych lub muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę  

rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie. Drużyna może liczyć parę (opiekun + pies).  

7.2 Limit uczestników: 100 drużyn (opiekun psa + pies) 

7.3 Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne, 

nieograniczone czasowo rozpowszechnianie  wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie 

Rodzinnego Dogtrekkingu 2022 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,  

w celu publikacji relacji w wydarzenia na stronach internetowych i w prowadzonych mediach  

społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 

1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7.4 Do udziału w wydarzeniu poza uczestnikami dopuszcza się tylko i wyłącznie psy.  

7.5 Do udziału w Rodzinnym Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na 

wielkość, rasę lub jej brak. 

7.6 Możliwości należy dostosować do wieku, stanu zdrowia i kondycji psa. Uczestnik 

oświadcza, że pies z którym startuje nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby pokonać 

określoną przez Organizatora trasę. 

7.7 Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. 

7.8 Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 
7.9 Ze względu na bezpieczeństwo oraz przewidywaną dużą ilość psów w zawodach 

właściciele zobowiązani są trzymać psa na smyczy. 

7.10 Psy ras agresywnych mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie w kagańcu 

fizjologicznym. 

7.11 Podczas Rodzinnego Dogtrekkingu zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz 

jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.  
7.12 Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa 

oraz ich skutki.  
 



 
 

7.13 Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie w czasie trwania 

wydarzenia! 

 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą strony www.zmierzymyczas.pl  

Za poprawne zgłoszenie uznaje się: zapisanie się na stronie zmierzymyczas.pl oraz 

dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 30 zł poprzez system pay-pal do dnia 18 maja 

2022. Decyduje kolejność wpłat. 

Odbiór numerów startowych obywać się będzie w dniu zawodów w godzinach 8:30 – 9:30. 

Numery startowe nieodebrane do godziny 9:45 przepadają na rzecz organizatora. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

9.1 Każdy z uczestników otrzyma po biegu pamiątkowy medal oraz medal dla psa. 

9.2 Opiekę medyczną w postaci zespołu ratownictwa medycznego zapewnia Organizator. 

9.3 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator nie zapewnia 

szatni.  

9.4 Za zagubione rzeczy Organizator nie bierze odpowiedzialności.  

9.5 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich oraz psów ponoszą 

opiekunowie.  

9.6 W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, może zostać on zdyskwalifikowany. 

9.7 Impreza ma charakter rekreacyjny. Podczas pokonywania trasy nie będzie 

prowadzony pomiar czasu.  

9.8 Na starcie i mecie obecny będzie weterynarz.   

9.9 Organizator nie przewiduje ubezpieczenia NNW uczestników.  

9.10  Wystąpienie następujących objawów:  

a. gorączka, 

b. kaszel,  

c. duszności / problemy z oddychaniem, 

d. ogólne złe samopoczucie,  

e. bóle mięśni,  

f. katar, biegunka,  

g. zanik zmysłu powonienia/smaku, 

 

http://www.zmierzymyczas.pl/


 
 

 

może świadczyć o zachorowaniu na COVID – 19. Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie 

wskazane objawy lub podejrzewa, że mógł zarazić się COVID – 19 powinien 

powstrzymać się od udziału w wydarzeniu. 

Obowiązek informacyjny dla uczestników Rodzinnego Dogtrekkingu 2022 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych w zakresie dotyczącym relacjonowania wydarzenia oraz 

dokumentowania zgody na udział osób nieletnich jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy 

ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl.  

2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz roku urodzenia przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i 

organizacji Rodzinnego Dog Trekkingu 2022, co stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie 

publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej 

działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w  interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych należących do 

Organizatora i współorganizatorów. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto 

Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z 

zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych 

klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, serwis IT.  

6. Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska i daty urodzenia, podawane przy zapisie oraz dane niezbędne do 

udokumentowania zgody na udział osoby nieletniej będą przetwarzane przez okres organizacji Biegu, a następnie 

będą usuwane do 7 dni roboczych od wydarzenia. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach 

promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.  

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone 

poprzez akceptację regulaminu Rodzinnego Dogtrekkingu 2022.  
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