REGULAMIN WYSTAWY PSÓW
NIEKONIECZNIE RASOWYCH
27.05.2022 r
Plac przy Muszelce Koncertowej, ul. Sportowa 14

ORGANIZATOR Wystawy Psów Niekoniecznie Rasowych
1. Organizatorem Wystawy Psów Niekoniecznie Rasowych w Łagiewnikach jest Gminny Ośrodek
Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1. w Łagiewnikach.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Pokaz jest formą inicjatywy społecznej, ma charakter niekomercyjny i udział w nim jest bezpłatny.
2. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie
pokazu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego odwołania, w razie niepogody pokaz odbędzie
się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.
Zgłaszanie psów na pokaz
1. Osobą zgłaszającą psa na pokaz jest jego właściciel.
2. Psa zgłasza osoba pełnoletnia, jednak wystawiać może osoba niepełnoletnia pod nadzorem
pełnoletniej.
3. Warunkiem udziału w pokazie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 )
do pobrania w siedzibie GOKBiS lub na stronie internetowej https://gokbis.pl/
4. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2022
• pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki
z dopiskiem : Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych
• osobiście na w/w adres
• pocztą elektroniczną: biuro@gokbis.pl z dopiskiem w tytule:
Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych

5. Na pokaz można zgłaszać zarówno psy rasowe jak i nierasowe
6. Na wystawę można zgłaszać psy zrównoważone, nieprzejawiające agresji wobec ludzi i innych
zwierząt.

Warunki weterynaryjne i dopuszczenie psa do wystawy
1. Pies musi być zdrowy, zadbany, odpchlony i odrobaczony.
2. Psy chore, suki w okresie cieczki, laktacji i ze szczeniętami nie zostaną dopuszczone do udziału
w pokazie.
3. W dniu 27 maja w miejscu organizowanej wystawy podczas odbioru numeru startowego
obowiązuje okazanie książeczki zdrowia psa lub stosownych świadectw z aktualnymi szczepieniami
przeciwko wściekliźnie. Jest to warunek przyjęcia psa do pokazu.
4. Do pokazu nie zostaną dopuszczone psy przejawiające agresję, nadmierną pobudliwość czy psy
okazujące nadmierną lękliwość.
5. Pies przez cały czas trwania pokazu powinien być prowadzony na smyczy.
Zasady oceniania psów na wystawie
1.Uczestnikom przyznane zostaną następujące nagrody (medale i/lub puchary) oraz wyróżnienia w
kategorii: „ulubieniec publiczności”.
2. Ocenie jury podlega m.in:
a) wygląd, kondycja fizyczna i psychiczna psa,
b) charakter psa, kontakt z właścicielem/wystawiającym,
c) temperament i zrównoważenie – zachowanie wobec ludzi i innych zwierząt.
Porządek i bezpieczeństwo
1. Właściciel psa/wystawca odpowiedzialny jest za zachowanie psa na pokazie.
2. Właściciel psa/wystawca zobowiązany jest w trakcie trwania pokazu, a także po jego zakończeniu
do zachowania porządku i czystości, w tym sprzątania po swoim psie na terenie placu przy Muszelce
Koncertowej

