Regulamin Marszobiegu
organizowanego przez Zarząd wrocławskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce w dniu
21.04.2018. z okazji 70-lecia Oddziału.

1. Celem Marszobiegu jest promocja i popularyzacja kynologii w ramach obchodów 70-lecia
działalności Oddziału ZKwP we Wrocławiu, upowszechnianie marszobiegu z psem jako prostej
formy aktywności ruchowej oraz integracja wrocławskiego środowiska kynologicznego.
2. Marszobieg odbędzie się w dniu 21.04.2018. Zbiórka uczestników o godz. 10.00. pod Pomnikiem
Diany na Skwerze Zbyszka Cybulskiego (koło Hali Stulecia). Po oficjalnym otwarciu imprezy, start
nastąpi o godz. 11.00. Trasa
wiedzie ul. Wróblewskiego do pierwszej kładki nad
ul. Wróblewskiego, kładką na drugą stronę, dalej w stronę Mostu Zwierzynieckiego, następnie
Groblą Szczytnicko-Bartoszowicką, aż do Kładki Zwierzynieckiej. Kładką na drugą stronę Odry,
następnie ul. Międzyrzecką aż do ul. Na Niskich Łąkach. Meta znajduje się na Ośrodku
Szkoleniowym Wrocławskiego ZKwP na Niskich Łąkach.
3. Uczestnikiem Marszobiegu może zostać każdy Członek wrocławskiego Oddziału ZKwP, który ma
opłacona składkę członkowską za rok 2018. Warunkiem uczestnictwa w Marszobiegu jest
elektroniczne wypełnienie i opłacenie zgłoszenia, które znajduje się na stronie internetowej
Oddziału.
4. Wpisowe wynosi 50,00 zł, z czego 10,00 zł stanowi koszt wykupu losu na Małą Loterię Fantową,
która odbędzie się w dniu 21.04.2018. na terenie Ośrodka Szkoleniowego ZKwP O/Wrocław na
Niskich Łąkach, bezpośrednio po Marszobiegu, o godz. 12.30.
Każdy uczestnik Marszobiegu decydując się na udział w nim, równocześnie dobrowolnie decyduje
się na udział w Małej Loterii Fantowej, której regulamin dostępny jest na stronie Oddziału. Każdy
uczestnik Marszobiegu otrzyma numer startowy – przydzielony zgodnie z kolejnością
napływających opłaconych zgłoszeń. Numer ten będzie jednocześnie numerem losu biorącego udział
w Małej Loterii Fantowej. Ilość miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do Marszobiegu
decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
5. Każdy uczestnik w ramach wpisowego, otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzić będzie
m.in. koszulka techniczna z okolicznościowym nadrukiem oraz drobne gadżety, a na mecie
Marszobiegu każdy uczestnik, który go ukończy, otrzyma pamiątkowy medal. Pakiety startowe
będą do odbioru w siedzibie Związku we Wrocławiu, przy ul. Leszczyńskiego 7 w dniach
19.04.2018 i 20.04.2018, w godzinach 18.00 – 20.00.
W ramach promocji Związku Kynologicznego w Polsce, każdy uczestnik Marszobiegu zobowiązany
jest do uczestniczenia w nim razem ze swoim psem, podanym w zgłoszeniu. Sugerowane jest
uczestnictwo w Marszobiegu w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce z emblematami ZKwP.
6. Po zakończonym Marszobiegu, na terenie Ośrodka Szkoleniowego wrocławskiego Oddziału ZKwP,
dla wszystkich jego uczestników odbędzie się impreza plenerowa o charakterze pikniku. Jego
atrakcjami będzie m.in. wystawa zdjęć z 70-letniej historii Oddziału, loteria fantowa, bufet z ciepłym
posiłkiem, zimne i ciepłe napoje, bufet kawowy i pieczony dzik.

