
 

 
 

                                                                    

REGULAMIN POKAZU PSÓW NIERASOWYCH  
 11.09.2016 r., park miejski w Mławie  

 

 

I. Informacje  ogólne 

1. Pokaz psów nierasowych, zwany dalej pokazem, organizowany jest przez Miejski Dom 

Kultury w Mławie w ramach kampanii społecznej „Po ludzku o psich sprawach”.  

2. Pokaz jest formą inicjatywy społecznej, ma charakter niekomercyjny i udział w nim jest 

bezpłatny. 

3. Do pokazu mogą zostać zgłoszone psy z terenu Miasta Mława, których właściciele mieszkają 

na terenie miasta. 

4. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie 

pokazu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego odwołania. 

 

II. Zgłaszanie psów na pokaz 

1. Osobą zgłaszającą psa na pokaz jest jego właściciel. 

2. Psa zgłasza osoba pełnoletnia, jednak wystawiać może osoba niepełnoletnia pod nadzorem 

pełnoletniej. 

3. Do zgłoszenia psa służy specjalny formularz dostępny na stronie mdkmlawa.com, 

zamieszczony w artykule z informacją o orgaznizowanej kampanii – w zakładce 

AKTUALNOŚCI. Formularz będzie można również wypełnić podczas trwania imprezy w 

godz. 16.00-17.30 w Punkcie Rejestracji. 

4. Na pokaz można zgłaszać jedynie psy nierasowe, przy czym nie będą przyjmowane  

zgłoszenia tzw. „psów rasowych bez rodowodu”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

odrzucenia zgłoszenia, o ile zgłoszony pies będzie psem „w rasie”. 

5. Na wystawę można zgłaszać psy zrównoważone, nieprzejawiające agresji wobec ludzi  

i innych zwierząt. 

6. Zgłoszenia psów przyjmowane będą podczas trwania imprezy w godz. 16.00-17.30 w dniu  

11 września br., w Punkcie Rejestracji, niedaleko Estrady im. Tekli Bądarzewskiej w parku 

miejskim. 

7. Zgłoszenia psa na wystawę wymaga również podpisania oświadczenia o akceptacji warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

III. Warunki weterynaryjne i dopuszczenie psa do wystawy 

1. Pies musi być zdrowy, zadbany, odpchlony i odrobaczony. 

2. Psy chore, suki w okresie cieczki, laktacji, i ze szczeniętami nie zostaną dopuszczone do 

udziału w pokazie. 

3. W dniu 11 września w parku miejskim podczas odbioru numeru startowego obowiązuje 

okazanie książeczki zdrowia psa lub stosownych świadectw z aktualnymi szczepieniami          

przeciwko wściekliźnie. Jest to warunek przyjęcia psa do pokazu. 



 
 

4. Do pokazu nie zostaną dopuszczone psy przejawiające agresję, nadmierną pobudliwość czy 

psy okazujące nadmierną lękliwość. 

5. Pies przez cały czas trwania pokazu powinien być prowadzony na smyczy. 

 

IV. Zasady oceniania psów na wystawie 

1. Psy zakwalifikowane do pokazu podzielone zostaną na trzy grupy wiekowe. 

a. Szczenięta (3 m-ce do 1 roku życia) 

b. Psy dorosłe (powyżej 1 roku do 8 lat) 

c. Seniorzy (powyżej 8 lat) 

 

2. Uczestnikom przyznane zostaną następujące nagrody (medale i/lub puchary) w kategoriach: 

a) od I do III miejsca w kategoriach wiekowych określonych w pkt. 1, 

b) najpiękniejszego psa pokazu, 

c) najpiękniejszej suczki pokazu, 

d) najbardziej medialnej pary (właściciel/wystawiający + pies), 

e) nagroda publiczności, 

f) najbardziej utalentowany pies. 

 

3. Wszyscy uczestnicy pokazu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

4. Ocenie sędziego podlega m.in:  

a) wygląd, kondycja fizyczna i psychiczna psa,  

b) charakter psa, kontakt z właścicielem/wystawiającym,  

c) temperament i zrównoważenie – zachowanie wobec ludzi i innych zwierząt. 

 

5. Sędzia ocenia psy na podstawie: 

a) oceny psa w statyce, 

b) oceny psa w ruchu, 

c) oceny dotykowej, 

d) rozmowy z właścicielem/wystawiającym. 

 

6. Właściciel psa może zaprezentować również umiejętności swojego psa, jednak to kryterium 

będzie brane pod uwagę tylko w przypadku nagrody dla najbardziej utalentowanego psa, 

nagrody publiczności lub nagrody dla najbardziej medialnej pary. 

7. Ocena sędziego jest niepodważalna, i jak każda ocena w tego typu pokazach jest oceną  

subiektywną.  

 

V. Porządek i bezpieczeństwo 

1. Właściciel psa/wystawca odpowiedzialny jest za zachowanie psa na pokazie. 

2. Właściciel psa/wystawca zobowiązany jest w trakcie trwania pokazu, a także po jego 

zakończeniu do zachowania porządku i czystości, w tym sprzątania po swoim psie na terenie 

parku i w jego okolicy. 

 

 

 


