Reglement
1. INSCHRIJVINGEN :
- De inschrijvingen gebeuren via aanmelding op de website, hier dient u het
inschrijvingsformulier correct in te vullen en door te zenden.
- De inschrijving is pas geldig na betaling, u ontvangt hierover een e-mail na uw
aanmelding op de website.
- Uiterste datum inschrijving 20 augustus.
- In de loop van de week voor aanvang van het dogtrekking-weekend ontvangt u een
e-mail met daarin de instructies aangaande het verdere verloop van het weekend.
- Iedereen dient individueel in te schrijven met één of meerdere honden.
- U kan in groep wandelen (te vermelden bij opmerking), elke groep dient minstens 1
hond te bevatten.
2. INBEGREPEN BIJ DE INSCHRIJVING :
- Deelname aan het dogtrekking-weekend.
- Maaltijden vanaf het ontbijt zaterdagochtend tot het middagmaal op zondag.
- Overnachting op de kampeerplaats van vrijdagavond tot zondagnamiddag.
- Eén stafkaart (per groep max 2 stuks).
- Verzekering.
- Herinneringsgeschenk
3. AANMELDEN :
- Het is verplicht u aan te melden bij de administratie zo snel mogelijk na aankomst.
4. KOSTPRIJS :
- Per deelnemer : 70 euro
- Per hond : 5 euro
- Te storten op reknr. BE69 9733 4923 3578 met vermelding van uw naam en
voornaam en de naam van uw hond(en).
- Indien u elektriciteit wenst voor uw mobilhome of caravan is er een bijdrage van 5
euro ter plaatse te betalen.
- dranken zijn ter plaatse te betalen aan democratische prijzen.
- op vrijdag kan men spaghetti aankopen (7 euro met drankbonnetje).
- eigen drank mag men niet consumeren in de zaal of grote eettent.
5. DEELNEMERS :
Vereisten :
- Minimumleeftijd = 12 jaar en vergezeld van een volwassene.

- Ook op de kampeerplaats is de minimumleeftijd 12 jaar.
- Men moet in goede gezondheid zijn en een fysieke inspanning moet mogelijk zijn.
- Men dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen en de opdrachten of
bevelen van gemachtigde personen. Boetes en vorderingen kunnen niet verhaald
worden op de organisatie.
Verplicht materiaal :
- Reflecterende jas of hesje en zaklamp
- Veldfles met drinken voor u en uw hond
- Tent en slaapzak
- Regenjas en reservekledij
- Toiletgerief en toiletpapier
- TAS – BESTEK – BORD en KEUKENHANDDOEK
- Rugzak (Hou je rugzak zo licht mogelijk, neem alleen het noodzakelijke mee)
6. HONDEN
Vereisten :
- In goede gezondheid verkeren en fysiek in staat om wandeling te voltooien.
- Minimum 1 jaar oud.
Verplicht materiaal:
- Vaccinatieboekje.
- Halsband en lijn (de hond moet steeds aangelijnd blijven, een harnas is aangeraden
maar niet verplicht)
- Hondendeken of kussen eventueel een bench.
- Hondenvoeding plus eetkom en drinkbakje.
- Hondenpoepzakjes.
- Sinds 1 maart 2016 is de inenting tegen Rabiës(hondsdolheid) niet meer verplicht.
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 en Leptospirose (rattenziekte).
7. TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL :
- Ik ga akkoord met het reglement en geef de toelating aan de organisatie SIRIUS
BELGIUM DOGTREKKING om beeldmateriaal en geluidsmateriaal gemaakt tijdens
hun evenement(en) te gebruiken voor promotiedoeleinden van hun organisatie.
GELEZEN EN GOEDGEKEURD

NAAM en VOORNAAM

HANDTEKENING

