Reglement
1. Inschrijvingen:
✓ De inschrijving gebeurt via de website door het inschrijvingsformulier correct
ingevuld door te sturen. (U krijgt een e-mail als ontvangstbewijs)
✓ De inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld (zie deelnamekostprijs)
op de rekening is gestort.
✓ Uiterste datum van inschrijving: 15 Augustus. (Hou rekening met het
inschrijvingsgeld en de bankoverdracht)
✓ Vanaf 20 augustus ontvangt U een e-mail met daarin de instructies aangaande
het verdere verloop van het weekend.
✓ Individueel: Minimum 1 persoon met min. 1 hond en max. 2 honden.
✓ Groep: Maximum 5 personen met min. 1 hond en max. 5 honden, met min 1
volwassene.

2. Inbegrepen in de inschrijving:
✓ Deelname aan de Dogtrekking 2018
✓ Maaltijden:
o Ontbijt op zaterdag en zondag
o Een kleine snack op de middagpost op zaterdag en zondag
o Een barbecue op zaterdagavond.
o Pannenkoeken op zondagnamiddag
✓ Overnachtingen: vrijdagavond en zaterdagavond.
✓ Stafkaarten
✓ Verzekering
✓ Herinneringsgeschenk

3. Aanmelden:
✓ Het is verplicht om bij aankomst u te melden aan de Administratie.
✓ Hier krijgt u de nodige instructies over het verdere verloop.

4. Deelnamekostprijs:
✓ Per deelnemer: €70,00✓ Per hond: €5,00✓ Te storten op rekeningnummer:
IBAN: BE69 9733 4923 3578
BIC: ARSPBE22
Met vermelding van het inschrijvingsnummer dat U ontvangen heeft bij de
bevestigingsmail.

Hou je rugzak zo licht mogelijk, neem enkel het noodzakelijke mee. Geef voorkeur aan
lichte materialen, die je klein kan wegbergen.
Kies een goede rugzak voor overdag met reservekledij tijdens de wandeling.
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5. Deelnemers:
a. Vereisten:
✓
✓
✓
✓

Minimum 12jaar (vergezeld zijn van een ouder of voogd)
Van 15 tot 18 jaar (een schriftelijke toelating van de ouders of voogd).
Goede gezondheid.
Fysiek sterk

b. Verplicht materiaal:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reflecterend hestje en/of knipperlicht.
Tent en slaapzak
Zaklamp (de bivakplaats is niet verlicht)
E.H.B.O. materiaal
Veldfles van minimum 1 Liter (wij voorzien halverwege extra drinkwater)
Regenjas (we hopen altijd op goed weer, maar als je nat bent geraak je
sneller onderkoeld)
Reservekledij
Toiletgerief
TAS, BESTEK EN BORD en keukenhanddoek voor de maaltijden.
Een eenvoudig kompas
Toiletpapier (zowel voor op het bivak als voor onderweg)

6. Honden:
a. Vereiste:
✓ Goede gezondheid
✓ Minimum 1jaar oud zijn

b. Verplicht materiaal:
✓ Vaccinatieboekje
✓ Halsband en lijn (de hond moet ten allen tijde zijn aangelijnd, een harnas
van het type “canicross” word aangeraden maar is niet verplicht)
✓ Piket (om de hond op het bivak vast te leggen)
✓ Hondendeken of een ander middel als bescherming tegen de
weersomstandigheden.
✓ Voeding en een aangepaste eetkom/drinkbakje (best opvouwbaar om
gemakkelijk in uw rugzak te steken)
✓ Hondenpoepzakjes.

Sinds 1 maart 2016 is de inenting tegen Rabiës (hondsdolheid) niet meer verplicht bij
wet. Natuurlijk doen wij er alles aan om de veiligheid van iedereen te garanderen en
raden wij toch aan om je hond te laten inenten tegen Rabiës. Als je dit toch wenst te
doen, houd er rekening mee dat dit minimum 21 dagen op voorhand moet gebeuren.
Ook wordt aangeraden om een inenting tegen Leptospirose (rattenziekte) te voorzien.
Dit zijn onze voorzorgsmaatregelen, maar wij kunnen niemand verplichten op dit vlak.

Gelezen en goedgekeurd,
Naam + Voornaam

2

