
 REGULAMIN  KONKURSU WYBORY „ NAJSYMPATYCZNIEJSZY  PSIAKA ŻAR”     
I. Organizator:    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach, ul Zakopiańska 7, działający w imieniu Gminy Żary o statusie miejskim   II. Termin i miejsce:      Dzień dziecka w Rynku Miasta Żary dnia 5.06.2016 r.     III. Uczestnicy: 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy pies/suka zwany dalej pupilem, który zostanie przyprowadzony przez swojego właściciela w dniu 5 czerwca 2016 r. na  Rynek w Żarach i zaprezentuje swoje wdzięki przed jury konkursu. 2. Właściciel pupila musi być osobą pełnoletnią. 3. Właściciel jest zobowiązany zadbać o pupila, w razie potrzeby posprzątać po nim, a także zabezpieczyć go przed ewentualnymi zdarzeniami powodującymi zagrożenie. Za wszystkie szkody wyrządzone przez pupila odpowiada jego właściciel. 4. Organizator zezwala na dokonanie prezentacji pupila przez osobę poniżej 16 roku życia tylko w przypadku obecności opiekuna w pobliżu i pozostawania widocznym dla Organizatora w czasie konkursu. Osoby powyżej 16 roku życia mogą prezentować pupila za pisemną zgodą opiekunów prawnych – dołączoną do formularza zgłoszeniowego.   IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy pies, aby mógł uczestniczyć w konkursie musi być prowadzony na smyczy, a w razie potrzeby powinien mieć kaganiec jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Właściciel lub osoba upoważniona przez niego musi posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie potwierdzające szczepienie pupila przeciwko wściekliźnie. 
2. Pupil biorący udział w konkursie nie może być psem agresywnym w stosunku do innych zwierząt oraz do ludzi. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez właściciela pupila do dnia 20 maja 2016 r. wypełnionej karty zgłoszeniowej. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć zdjęcie psa, które można również można przesłać mailowo na adres mailowy schroniska: …………………. 
4. Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach, w placówce Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul Żurawiej 32 w Żarach oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul Zakopiańskiej 7 w sekretariacie w godzinach 7 – 15 , oraz w siedzibie Straży Miejskiej mieszczącej się w Ratuszu w  Żarach.  
5. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy składać w Schronisku, w siedzibie ZGM oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Żarach.  



6. Komisja konkursowa składająca się z osób wyznaczonych przez Organizatora oceniać będzie wdzięk, urodę i ogólną prezencję kandydatów do tytułu „Najsympatyczniejszego psiaka Żar”. Właściciel będzie miał możliwość zaprezentowania również dodatkowych umiejętności swojego psiaka – co będzie dodatkowo oceniane.  
7. Ilość miejsc ograniczona jest czasem na prezentacje przewidzianym przez Organizatora O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 
8. Lista psów zakwalifikowanych do konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej schroniska oraz na profilu facebook do dnia 31 maja 2016 r. 
9. W przypadku dużego zainteresowania organizator przewiduje utworzenie listy rezerwowej 
10. Wyniki konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez sponsorów odbędzie się niezwłocznie po wytypowaniu zwycięzcy/ zwycięzców   V. Informacje: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach  ul Żurawia 32 68-200 Żary  tel 68 444 71 47 www.schronisko.zgmzary.pl  osoba do kontaktu : Katarzyna Łach             


