Algemeen reglement van deelname voor de Sint-Lutgart dogtrekking 2015
Regels die voor alle deelnemers aan de dogtrekking gelden
Honden moeten minimum 1 jaar oud zijn.
De deelnemers moeten op elk moment de volgende regels en richtlijnen volgen:
o Veiligheid eerst plaatsen, dus voorzichtig handelen en nooit zichzelf, andere
deelnemers, toeschouwers of honden in gevaar brengen.
o Respect opbrengen voor de anderen (deelnemers, toeschouwers en honden),
voor de omgeving (respect voor de natuur, afval niet achterlaten, niet in verboden
zones of over privé-terrein gaan, afsluitingen respecteren,…).
o Solidair zijn en in geval van ongeval of bij een ander zwaar probleem de andere
deelnemers helpen.
o Het welzijn van de honden en dieren in het algemeen respecteren.
o Zich sportief gedragen en de regels van de dogtrekking naleven.
De honden moeten gedurende gans de tijd aangelijnd blijven (wettelijke verplichting in
Vlaanderen).
De hond moet gesocialiseerd zijn en mag niet agressief zijn ten opzichte van deelnemers
of andere honden. De deelnemer moet op elk ogenblik in staat zijn om zijn hond op een
niet agressieve manier te controleren. Geweld tegenover de honden is verboden. De
deelnemer blijft alleen verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en de algemene
toestand van zijn hond, hij blijft op elk ogenblik verantwoordelijk voor het gedrag van zijn
hond, voor de agressiviteit ervan of voor vernielingen of ongevallen veroorzaakt door
toedoen van zijn hond en dit voor, tijdens en na de dogtrekking.
De deelnemer moet de uitwerpselen van zijn hond zelf opruimen en in een vuilbak
deponeren. Wij vragen u hiervoor bijzonder aandachtig te zijn in de bivakzones. De
organisatie zal de nodige maatregelen treffen.
De deelnemers mogen niet door verboden zones trekken aangeduid door de organisatie
en moeten verplichte passages respecteren. In geval deze regel niet nageleefd wordt kan
de deelnemer uitgesloten worden.
De deelnemer die voorbijgestoken wordt moet voorrang geven aan het team dat
voorbijsteekt (voldoende plaats laten en de hond kort aan de lijn houden). De deelnemers
moeten de hond dicht bij zich houden.
De deelnemers moeten de richtlijnen en instructies van de medewerkers van de
organiserende club Sint-Lutgart opvolgen.
In geval van het niet naleven van de regels of van andere problemen heeft de organisatie
op elk ogenblik het recht om deelnemers uit de dogtrekking te zetten, hen van het
evenement te verwijderen of hen andere sancties op te leggen en dit zonder enige
terugbetaling of schadevergoeding. De organisatie moet deze beslissingen niet
motiveren en heeft altijd het recht om een schadevergoeding te vorderen voor geleden
verlies of schade.
De deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat de organisatie of haar medewerkers op
geen enkel ogenblik aansprakelijk kunnen gesteld worden voor ongevallen, schade of
verlies geleden tijdens of ter gelegenheid van het evenement.
Door hun deelname aanvaarden de deelnemers de regels van dit reglement.

Gelezen en goedgekeurd + handtekening :
………………………………………………………………………………………………
Het dogtrekking team

