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REGULAMIN  

KONKURSU „NIE DLA PSA KIEŁBASA” 
 

1) Postanowienia ogólne: 

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

b) Fundatorami 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 ringu nr 1, w godzinach 17.00 – 17.30. 

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. 

2) Cel konkursu : 

a) Wyłonienie najlepszego psa, który nie ulegnie pokusom, na których działalnie zostanie 
wystawiony.  

3) Wymagania konkursu: 

a) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie drużyny składającej się z Przewodnika oraz psa. 

b) Przewodnik psa nie musi być właścicielem psa. 

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

d) Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w godz. 16.30 – 17.00, lub do czasu osiągnięcia 
limitu zgłoszeń. 

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

4) Przebieg konkursu: 

a) Zadaniem przewodników psów jest utrzymanie psa przy nodze w pozycji „siad”  na luźnej 
smyczy, w chwili gdy ten będzie kuszony różnymi smakołykami, zabawkami itd.   

b) Przewodnicy wraz ze swoimi psami mają za zadanie ustawić się obok siebie w jednej linii 
wyznaczonej przez taśmę. 

c) Przewodnik trzyma psa na luźnej smyczy- Pies powinien siedzieć przy nodze przewodnika w 
pozycji „siad”. 

d) Przed psami, przed taśmą, prowadzący Konkurs w każdej rundzie będzie przeciągał wózeczek z 
przekąskami.  

e) W pierwszej rundzie będzie to mało aromatyczne jedzenie, z każdą kolejną rundą coraz 
smaczniejsze, aromatyczne czy kuszące.  

f) Jeśli konkurs nie wyłoni zwycięzcy na tym etapie, sędzia może użyć zabawek bądź rozpraszać 
psa w inny sposób na przykład wołając go.  

g) Zadaniem psów jest wysiedzieć w pozycji „siad” przy swoim przewodniku. 

h) Po każdej rundzie, nastąpi przerwa dla przewodników na pochwalnie psa.  
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i) Sędzia może rozpraszać psa tylko po drugiej stronie taśmy, nie może dotknąć psa. 

j) Konkurs będzie prowadzony do chwili wyłonienia zwycięzcy. 

k) Wygrywa pies który przejdzie wszystkie pokusy. 

5) Dyskwalifikacja: 

a) Drużyny zostaną zdyskwalifikowane w przypadku gdy: 

i. Pies zmieni pozycję (np. położy się) lub dotknie lub przekroczy linię taśmy.  

ii. Przewodnik użyje smakołyków lub zabawek dla skupienia uwagi psa,  

iii. Przewodnik dotknie psa celem przymuszenia go do wykonania zadania. 

6) Nagrody: 

a) Organizatorzy przewidzieli 3 miejsca premiowane, tj. po jednej nagrodzie: 

- dla zwycięzcy Konkursu,  

- dla suki/psa który zajął drugie miejsce, 

- dla suki/psa który zajął trzecie miejsce.  

b) Nagrodami za zajęcie miejsc 1, 2, 3 w Konkursie są zestawy upominków ufundowanych przez 
partnerów  Imprezy.  

c) Dla uczestników którzy nie zajęli miejsc premiowanych, Organizatorzy przewidzieli nagrody 
pocieszenia, ufundowane przez partnerów Imprezy. 

d) Nagrody zostaną wręczone na scenie nr 1 po zakończeniu konkursu.  

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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