PROPOZICE
Termín: 19. 10. 2018
Pořadatel: Tým PsiNaTreku

Trasa:
Jelikož se nejedná o klasický dogtrek, ale o přátelské setkání nadšených pejskařů–výletářů, je
pro vás připravená trasa o délce 13 km a na ní budete plnit různé jednoduché úkoly.

Trasa startuje z parkoviště na Sedle Maliníku (Bedřichov).
Vítáme i dvounožce psuprosté. Podmínkou je však rozhodně kladný vztah ke psům, psím
chlupům a slinám.

Časový plán:
Přejímka, prezence a start: 19:00 – 20:30
Uzavření cíle pro obě trasy: cca 00:00
Při prezenci obdrží přihlášené týmy mapu s vyznačenou trasou, kartu na plnění kontrol a
úkolů. Předloží očkovací průkaz / Petpassport.

Povinná výbava:
Čelovka, pití pro psovoda i psa, miska na vodu pro psa, základní lékarnička pro případ nouze.
Dále doporučujeme mobilní funkční telefon, oblečení do nepříznivých podmínek a botičky pro
psa pro případ úrazu.

Přihlášky a startovné:
Pro přihlášení použijte náš přihlašovací formulář. Na e-mailovou adresu info@psinatreku.cz
můžete směřovat Vaše dotazy a připomínky k akci.
Uzavření příjmu přihlášek bude do naplnění kapacity. Zpravidla přihlášky otevíráme ještě cca
14 dní před trekem znovu po uvolnění míst po neplatičích.
Startovné:
150,- Kč
200,- Kč od 30. 9. 2018 / na místě
Startovné v plné výši uhraďte na účet 1463987045 / 3030. Jako variabilní symbol uveďte číslo
svého mobilního telefonu, které jste uvedli do přihlášky a do poznámky pro příjemce napište
své jméno.
Nezapomeňte, že Vaše přihláška se stává platnou po připsání platby za startovné na náš účet.
V případě, že se budete chtít z našeho treku odhlásit (což nás velmi mrzí, ale i takové věci se
můžou stát), startovné vracíme do 30. 9. 2018 v plné výši. Po tomto datu startovné již

nevracíme, ale můžete za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte co
nejdřív.
- Startovné nezahrnuje parkovné. Proto, prosím, počítejte s jeho nákladem (a opět - sledujte
naše stránky a facebookovou událost, budeme Vás co nejvíce informovat a to i co se
parkování týče).

Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví a doprovázeni platným očkováním, které prokážete při prezenci.
Akce se nesmí účastnit jedinci s kupírovanýma ušima.
Při startu musí být pes v den startu starší 10 měsíců.
Další podmínky:
- Nezapomeňte, že akce bude probíhat v oblasti CHKO, tudíž volné pobíhání psů je zakázáno
a bude vést k vyloučení z přátelského závodu.
- Dodržujte pohyb po vyznačených trasách.
- Týmy, které se budou akce účastnit, stvrzují svým odesláním přihlášky, že se závodu účastní
na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a zcela dobrovolně.
- Účastníci mladší 18-ti let bez doprovodu rodičů musí při prezenci předložit souhlas
zákonného zástupce.
- Berte ohled na ostatní výletníky či cyklisty a další.
- Svoz bude zajištěn, využívejte ho však pouze při zranění nebo vyčerpání psů (v opačném
případě bude účtován poplatek 300,- Kč a upozorňujeme, že nebude možno svážet z celé
délky trasy).
- Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění či úhyn psa nebo psovoda a za škody jimi
způsobenými.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

