
REGULAMIN II WYSTAWY PSÓW NIERASOWYCH ANIMALIA  2015 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Wystawa odbędzie się dn. 13.09.2015 i rozpocznie się o godzinie 15:00.  

2) Wstęp na festyn i wystawę jest bezpłatny.  

3) Uczestnikiem wystawy może zostać każdy pies, który posiada aktualne szczepienie przeciwko 

wściekliźnie.  

4) Opiekunem psa na festynie i wystawie powinna być osoba dorosła (która ukończyła 18 lat), 

lub dziecko pod nadzorem osoby dorosłej.  

5) Każdy pies powinien być prowadzony na smyczy. Psy konfliktowe powinny posiadać kaganiec. 

6) Każdy Opiekun zobowiązuje się do utrzymania porządku po swoim psie. 

7) Każdy Opiekun odpowiada za swojego psa, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub 

uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu 

posiadania zwierzęcia - zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego) 

8) Każdy Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSACH 

1) W konkursach może brać udział każdy pies, który posiada aktualne szczepienia przeciwko 

wściekliźnie.   

2) Lista uczestników w danej konkurencji tworzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń.  

3) Zgłoszenia zawodnika należy dokonać w Punkcie Informacji i Rejestracji, najpóźniej 30 min 

przed rozpoczęciem Wystawy, podając imię psa, imię jego właściciela oraz okazując 

potwierdzenie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.  

4) Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 wybranej konkurencji. 

5) Przygotowanych zostało 6 konkurencji: 

1. „Najzabawniejszy Kudłacz”  

Psa wybiera jury, na ocenę składa się prezentacja psa, kontakt z opiekunem i „urok 

osobisty”. W tej konkurencji mogą brać udział psy wyłącznie „kudłate”, o średnio długiej i 

długiej sierści. 

2. „Jaki Pan Taki Pies” 

Właściciel ma 10 sekund na przekonanie jury dlaczego jego pies jest taki jak on. 

3. „Sztuczki Freestyle” 

Nie będzie oceniana ilość sztuczek tylko precyzja ich wykonania i chęć współpracy z 

opiekunem, wybiera jury, każdy ma na prezentację 1 min. Ocenie podlega ogólna 

prezentacja. 

4. „Mój Pies Sportowcem” – mini tor przeszkód  

3 przeszkody do pokonania - 2 okrążenia 

 0 pkt za niewykonanie  

 1 pkt za częściowo wykonane  

 2 pkt za wykonane całkowicie 

 za zmieszczenie się w czasie (2 min) + 6 pkt 

Razem do uzyskania 18 punktów, wygrywa zespół z największą ilością pkt 

5. „Parówkowe szaleństwo”  

Kroimy 2 parówki  do miski na dużego psa i 1 na małego, właściciel trzyma przed miską 

psa, kiedy jest START to puszcza i włączamy czas - ten kto najszybciej zje wygrywa – nad 

każdym psem jest wolontariusz i mierzy czas. Podział na duże psy i małe: porównamy 



najszybsze czasy z obu kategorii i wyłonimy zwycięzców, w razie identycznych czasów – 

dogrywka. 

III. FINAŁ 

1) Wyłaniamy psy z każdej kategorii które zajęły 1 miejsce. Zawodnicy muszą przebiec się po 

ringu 2 razy, ustawić się ładnie, wybiera publiczność największą ilością oklasków. 

2) Dodatkowo wyróżnienie dla najsympatyczniejszego psa wystawy (wybiera jury). 

3) Każda z 6 konkurencji (łącznie z Finałem) przewiduje 3 wyróżnienia – 1, 2 i 3 miejsce, za które 

Opiekun z Uczestnikiem otrzymają nagrody-niespodzianki. 

4) Konkurencje odbywają się na specjalnie w tym celu przygotowanym placu („ringu”).  

5) Oceny zawodników dokonuje Komisja Wystawy składająca się z 3 członków:  

 Wolontariusza Schroniska AZORKI  

 Wolontariusza Fundacji ANACONDA 

 Trenera Szkolenia Psów 

6) Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbywać się będzie bezpośrednio po 

zakończeniu danej konkurencji. 


