Да ли враћате у дом Сигхтхоундс?
(Хртови, Лучери, Галги, Поденци, Випети, Салуки, Борзои, Авганистански хртови,
Јелењи хртови, Италијански хртови, Ибишки хртови итд.)

Волели бисмо да нам се придружите на „Великој глобалној шетњи
хртова“у недељу 25.09.2022!
Догађај „Great Global Greyhound walk “ започео је 2010. године, почевши као догађај у
Великој Британији.
Организатори шетње су 2021. године креирали догађај на којем је 7.509 паса
учествовало у 343 шетње у 27 земаља!
Да ли бисте желели да будете део развоја овог Хртовског Спектакла?!
Заиста је лако, једноставно изаберете где желите да шетате, региструјете своју шетњу
на нашој веб страници и пријавите нам своје бројке на дан шетње!
Погледајте наш видео https://www.youtube.com/watch?v=9o71zZhdx_Q
Заиста је тако лако!
Ако желите да сазнате више, погледајте информације у наставку.
Заиста се надамо да ћете нам се придружити и показати своје псе свету!
Коме је догађај намењен?
Свако ко има хрта! Било да желите да организујете велику групну шетњу или
једноставно направите своју уобичајену шетњу са својим псом, сви су добродошли да
се придруже и буду део овог фантастичног глобалног догађаја!

Да ли морам да платим да пријавим шетњу/похађам шетњу?
Не, ово је потпуно бесплатан догађај за све!

Када треба да шетам?
Да бисте били укључени у глобални збир, ваша шетња мора бити обављена на дан
догађаја (недеља, 25. септембар 2022.).
У које време моја шетња треба да почне?
Историјски гледано, шетње су почињале у 10 часова. Шетње су почеле у Великој
Британији и одржане су у јуну, што је идеално време. Сада имамо 27 земаља
укључених, због разлика у температурама широм света, предлажемо да почнете у
време погодно за псе. тј. Ако ће бити топло, можда је најбоља ранија шетња.
Како региструјете своју шетњу?
Овде треба да приступите на нашој веб страници,
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/
Одлучите свој тип шетнје од следеће 4 опције:
• Јавна групна шетња – само за хрте – Ова шетња ће се појавити на нашој мапи и
бити јавна како би вам се други шетачи могли придружити.
• Јавна групна шетња – хртови и друге расе из породице хртова – ова шетња ће се
појавити на нашој мапи и бити јавна како би вам се други шетачи могли придружити.
• Приватна шетња – само ви и ваш пас или можете позвати неке пријатеље. Ова
шетња се неће појавити на мапи како би се осигурало да јавност неће видети вашу
шетњу и неће моћи да присуствује. Ваши пси ће се и даље рачунати у глобални збир.
• Приватна шетња узгајивачницама – За спасиоце који не могу да изведу своје псе
на јавну шетњу који чекају своје заувек домове. Ова шетња се неће појавити на мапи
како би се осигурало да јавност неће видети вашу шетњу и неће моћи да присуствује.
Ваши пси ће се и даље рачунати у глобални збир.
Шта треба да урадите након што региструјете своју шетњу?
Објавићемо вашу шетњу на нашој веб страници у року од 24 сата од тренутка ваше
регистрације.
Ако сте организовали јавну шетњу: моћи ћете да видите детаље своје шетње на пину
на нашој мапи https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule. Мораћете да
проверите да ли су детаљи на пину тачни и одговорите на имејл да бисте потврдили
да сте то урадили или да нас обавестите о било каквим променама. Важно је да су
детаљи на пину тачни јер ће то видети ваши шетачи.
Ако сте регистровали Приватну шетњу: једноставно ћете морати да одговорите на епошту да бисте потврдили да сте је примили.
Како обавештавате о број паса који су прошетали током дана?
Ако се ваша шетња налази у Великој Британији, требало би да нам само пошаљете
поруку. Ако је ваша шетња ван Велике Британије, једноставно бисте нам послали епошту. Тражимо 2 цифре од наших организатора шетње:
1) број хртова који су присуствовали
2) број не-хртова који су присуствовали шетњи.
Детаљи о томе како да нам пошаљете своје бројке за шетњу се саопштавају путем епоште или СМС-а неколико дана пре шетње. Ако сте изван Уједињеног Краљевства,
мораћете само да одговорите на е-пошту јер ће она садржати ваше име шетње у
заглављу е-поште како бисмо могли да забележимо тачне бројке за тачну шетњу.

Када требате да нам пошаљете своје бројке?
Молимо да нам све бројке дате током или одмах након ваше шетње. Молимо вас да
нам их доставите најкасније до 18 часова по локалном времену на дан шетње, како
бисмо могли да почнемо да прикупљамо. Ако шетате ван Уједињеног Краљевства и
немате приступ е-пошти одмах након или током шетње, обавестите нас и можемо вам
дати неке друге опције.
Слике ваших паса на дан
Има ли ишта боље од прегледавања тона слика срећних паса широм света?! Заиста је
призор који треба видети! Они нам се могу послати е-поштом или поставити директно
на нашу ФБ страницу. Боја догађаја 2022. као тема је ЦРВЕНА. Зашто не обучете свог
пса (и себе) у црвено и сликате се! Наша ФБ страница врви на дан шетње и пуна је
слика паса широм света. Не морате да се облачите да бисте били укључени, то могу
једноставно бити пси који уживају у шетњи. Тема шетње 2021. била је плава. У нашој
галерији можете видети неке сјајне слике.
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary
промотивни материјал шетње:
Имамо продавницу у којој продајемо робу од мајици за шетњу преко бандана за псе до
значки. Роба има наш лого са „Great Global Greyhound walk “. Такође имамо торбе,
бандане и прслуке за псе са разним порукама, „Хтови су одлични кућни љубимци“,
„Хтови су сјајни кућни љубимци“, „Треба ми дом“ и још много тога. Они се продају
шетачима преко наше веб странице, али ми их нудимо по велепродајној цени за
организаторе шетњи како би могли да продају на својој шетњи. Надамо се да ће ово
помоћи организацијама да прикупе средства за своје спасавање. Шаљемо е-поштом
брошуру нашим организаторима шетње пре отварања наше продавнице за шетаче,
што ће организаторима дати времена да преузму поруџбине и доставе своје
поруџбине нама.
Оно што тражимо од вас:
• Попуните формулар за регистрацију у потпуности, са што је могуће више детаља јер
ће то ваши шетачи видети
• Одговорите на е-пошту након регистрације да потврдите своју шетњу (ако је нисте
примили, проверите нежељену пошту)
• Пошаљите нам своје бројеве шетње до 18 часова (по вашем локалном времену) на
дан шетње
• Имамо заиста користан водич GGGW правила који можете преузети.
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-RulesA6.pdf
• Најважније – ЗАБАВИТЕ СЕ!
Како вам можемо помоћи:
• Више информација можете пронаћи на нашој веб страници и Фацебоок страници.
• Можете постављати питања на нашој Фацебоок страници и можемо вас повезати са
ментором.
• Ваше јавне шетње ћемо промовисати на нашој мапи и Фејсбук страници.
• Када се региструјете, можете се придружити Фацебоок страници Валк Организерс.
• Наши волонтери су ту да вам помогну у било ком делу ваше шетње, од опште
моралне подршке, идеја да то учините већим догађајем до помоћи у процењивању
ризика ако се од вас тражи
• Ако имате додатних питања, можете нам послати е-пошту на

team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk
Хоћете ли имати псе који траже своје заувек домове у вашој шетњи?
Ако је одговор да, зашто нам не пошаљете е-маил са сликом и напишете о свом псу
заједно са шетњом којој ћете ићи. Затим ћемо их оглашавати на нашој веб
страници/Фацебоок страници. Никад се не зна, неко се може придружити вашој шетњи
и можда се заљубити! (Неколико паса који траже своје заувек домове нашли су их у
глобалној шетњи). Неке од прича можете погледати овде,
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds (због броја организација које
учествују, морамо ово ограничити на 2 хрта по спасавању, али наравно, можете и
више у своју шетњу).
Спашавања / Организације / Групе за шетњу које учествују
Ако се региструјете за шетњу и део сте организације, ми ћемо вашу организацију
додати на нашу веб страницу са везом до ваше веб странице и Фацебоок странице.
Које су организације учествовале 2021. можете погледати овде.
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020
Остале информације:
Неки од наших организатора шетње претварају своје шетње у потпуни јутарњи/дневни
догађај. Неки имају тезге, пеку колаче, продају чајеве/кафе, одржавају томболе,
продају робу итд. Можете да учините свој догађај великим или малим колико желите.
Овај догађај је погодан за организације које желе да им улепшају цео дан или
једноставно за власника који води свог пса у шетњу из свог дома, али свако може да
осети да је део глобалног догађаја! За спасавања која нису специфична за расу, зашто
не бисте одржали дан „Хртовска Недеља“ и промовисали своје псе локално?! Имамо
поље „више информација“ на обрасцу за регистрацију, тако да можете детаљно
навести све друге планове које имате за тај дан и локални шетачи ће то моћи да виде.
Можда ће вам се придружити неки нови шетачи!
Заиста је тако једноставно! Било би нам драго да нам се придружите! Циљ дана
је промоција паса као фантастичних кућних љубимаца и да се власници окупе са
својим псима и уживају у заједничкој шетњи. Најважније је да се пси и власници
забављају!
Шта још нудимо ван годишње шетње
Ако имате локалну групу за шетњу хртова (или групу за ходање свих раса која
укључује хрте), радо ћемо ово додати на нашу листу шетњи. Ову страницу
промовишемо ван Глобалне шетње, тако да можда имате и друге са псима да се
придруже вашој шетњи! Ову листу можете видети овде
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups
Корисни линкови:
• Наш сајт:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk
• Пронађите свој локални Глобал Валк овде:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule
• Спасилачке организације/Организације/Пешачке групе које су се до сада
регистровале за 2022:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020
• Резултати шетње: Глобални преглед по годинама:

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview
• 10 најбољих шетњи по годинама:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year
• Бројеви шетњи по земљи:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country
• Бројеви ходања по држави/покрајини/округу/регији:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region
• Земље учеснице по годинама:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries
• Гоничи удомљени као резултат Глобалне шетње:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds
• Валк Галлери током година:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary
• Групе за шетњу паса ван Глобал Валка:https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups
• Леци, постери и материјали за вашу шетњу:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/o-downloads
• Региструјте своју шетњу:
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/submit-walk/
• Фацебоок страница:
https://www.facebook.com/groups/324040254294277
Ако желите више детаља, желите било какву идеју или имате питања, пошаљите нам
е-пошту на team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk

Хвала вам што сте одвојили време за читање, заиста се надамо да ћете нам се
придружити на нашем догађају 2022!

