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REGULAMIN  

KONKURSU „MISS & MR KUNDELEK” 
 

1) Postanowienia ogólne: 

a) Organizatorami konkursu (zwanymi dalej jako „Organizatorzy”) są „Hala Gdańsk – Sopot Sp. z 
o.o.”  oraz „Stowarzyszenie Rally- Obedience”. 

b) Fundatorem nagród są partnerzy imprezy pn. „Dzień Psa w ERGO ARENIE” (dalej zwaną 
Imprezą). 

c) Warunki udziału w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem). 

d) Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

e) Konkurs będzie prowadzony oraz zostanie rozstrzygnięty przez Jury konkursowe, w dniu 
16.06.2019 r. na scenie nr 1, w godzinach 12.00 – 12.30. 

f) Jury konkursowe składa się z 3 osób.  

g) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik Imprezy wraz z psem. 

h) Limit zgłoszeń wynosi: 10 psów, w tym 5 suk i 5 psów nierasowych.  

2) Cel konkursu : 

a) Wyłonienie najładniejszego psa oraz suki nierasowej, spośród wszystkich zgłoszonych do 
konkursu zwierząt. 

3) Wymagania konkursu: 

a) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez właściciela psa lub suki nie będącej 
przedstawicielem konkretnej rasy.  

b) Podczas rejestracji osoba przyjmująca zgłoszenie weryfikuje ewentualną przynależność 
zwierzęcia do konkretnej rasy. 

c) Przewodnik psa nie musi być właścicielem psa. 

d) Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przedstawienie osobie przyjmującej zgłoszenie 
zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.  

e) Psy biorące udział w Konkursie muszą być prowadzone na smyczy. 

4) Przebieg konkursu: 

a) Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od godz. 11.30 do 12.00 lub do chwili osiągnięcia 
limitu zgłoszeń. 

b) Zgłoszenia będą rejestrowane w punkcie rejestracji obok sceny numer 1 na arenie głównej.  

c) Uczestnicy konkursu – psy i suki, będą podlegali ocenie Jury na scenie. 

d) Jury będzie oceniało wygląd zewnętrzny jak i usposobienie zwierzęcia. 

5) Nagrody: 

a) Organizatorzy przewidzieli 4 miejsca premiowane, tj. po jednej nagrodzie otrzymają Mr i V-ce  
Mr Kundelek, oraz po jednej nagrodzie dla Miss i V-ce Miss Kundelki. 

b) W konkursie nagrodą dla Miss i V-ce Miss oraz Mr i V-ce Mr Kundelka jest zestaw upominków 
ufundowanych przez partnerów Imprezy.  

c) Dla uczestników – psów i suk, które nie zajęły miejsc premiowanych Organizatorzy przewidzieli 
nagrody pocieszenia ufundowane przez partnerów Imprezy. 

d) Nagrody zostaną wręczone na scenie nr 1 po zakończeniu konkursu.  
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6) Wykluczenie z udziału w Konkursie: : 

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie suki/psy, które 
zdaniem Jury przedstawiają cechy typowe dla konkretnej rasy.  

7) Reklamacje i postanowienia końcowe: 

a) Reklamacje i uwagi dotyczące Konkursu powinny być zgłoszone Organizatorowi na adres: 
dzienpsa@ergoarena.pl. 

b) Reklamacje i uwagi powinny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz 
dokładny opis reklamacji lub  sytuacji, której dotyczą zgłaszane uwagi. 

c) Reklamacje i uwagi będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora. 

d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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