REGULAMIN
dla II wystawy psów Gór i Pogórza Izerskiego odbywającej się 01.07.2018.
I. Organizator wystawy
Organizatorem wystawy jest Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka”, a w tym
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zwane dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka wystawy
Tematem wystawy są psy rasowe i nierasowe mieszkańców Świeradowa-Zdroju oraz okolicznych
miejscowości. Każdy pies musi być zaszczepiony i w dniu wystawy przejść kontrolę weterynaryjną
co w dłuższej perspektywie wpływa na profilaktykę chorób zwierząt domowych i wcześniejsze
wykrycie ewentualnych oznak jednostek chorobowych.
III. Uczestnicy wystawy
Wystawa kierowana jest do właścicieli psów rasowych i nierasowych, którzy zamieszkują tereny w
pobliżu obszarów Natury 2000 „Góry Izerskie” i „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”.
IV. Zgłoszenie udziału
1. Zgłoszenie kota do udziału w wystawie może nastąpić poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem 75 617 14 42 lub mailowy: izerskalaka@swieradowzdroj.pl
2. Jeden uczestnik może zgłosić do wystawy maksymalnie dwa psy.
3. W czasie rozmowy zostaną podane dane kota:
- nazwa / wiek / płeć
oraz dane właściciela:
- imię i nazwisko / numer telefonu / miejsce zamieszkania
Uczestnik zgłaszając swój udział wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach związanych z organizacją wystawy przez Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000
„Izerska Łąka”, a w tym Gminę Miejską Świeradów-Zdrój.
4. Zgłoszenia są przyjmowane od 01.05.2018 do 25.06.2018 roku.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszonych psów Organizator zastrzega sobie prawo
do wcześniejszego zamknięcia listy.
6. Limit przyjętych psów wynosi 20 osobników.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika
Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć na stronie www oraz profilu
Facebook Organizatora.
V. Porządek w czasie Wystawy
1. Każdy właściciel zobowiązany jest do właściwej opieki nad swoim zwierzęciem w czasie

transportu oraz w czasie trwania wystawy.
2. Na terenie Obiektu psy muszą być pod stałą kontrolą właściciela, na smyczach.
3. Wchodząc do Obiektu właściciel kieruje się z psem i książeczką zdrowia zwierzęcia do kontroli
weterynaryjnej. Dopiero po pozytywnym przejściu kontroli zostanie przydzielone mu numer
startowy.
VI. Ocena psów
1.Wszystkie zgłoszone psy podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny według kryterium:
- Wygląd: przygotowanie przez właściciela, jakość sierści, sposób prezentacji.
(maksymalna ilość przyznanych punktów przez jednego Sędziego w tej kategorii = 5)

- Charakter: nastawienie do zabawy i publiczności, otwartość, ewentualne sztuczki.
(maksymalna ilość przyznanych punktów przez jednego Sędziego w tej kategorii = 5)

- Efekt „wow”: uznaniowy, dodatkowy punkt dla psa, który wywrze wyjątkowe wrażenie.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
VII. Nagrody
1. Każdy uczestnik wystawy otrzyma upominek.
2. Przyznawane nagrody to miejsce I , II , III, wyróżnienie i nagroda dla najmniejszego i
największego psa wystawy.
3. Organizator dopuszcza także ewentualność pojawienia się dodatkowych, sponsorowanych przez
przedsiębiorców nagród, o których poinformuje w dniu wystawy.
4. W czasie trwania wystawy zostanie rozlosowana nagroda wśród publiczności.
5. Sponsorem nagród jest Gmina Miejska Świeradów-Zdój.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta: http://swieradowzdroj.pl/ w
zakładce „Izerska Łąka”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków regulaminu.
4. W przypadku skarg, prosimy zgłaszać je mailowo na: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

„IZERSKA ŁĄKA” 2018
przygotowała Monika Chwaszcz

