
Wybory Psiej Piękności - Regulamin 

1. ORGANIZATOR WYBORÓW 
PSIEJ PIĘKNOŚCI 2015 

1. Organizatorem Wyborów Psiej Piękności 2015 w ramach realizacji 

zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego”, zwanych dalej Wyborami, jest Europejska 

Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku (zwana dalej EFOZ) z siedzibą 

na ulicy Traugutta 94-94a wraz z partnerem Gimnazjum nr 26 im. Jana 

III Sobieskiego w Gdańsku. 

2. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu 

przygotowania Wyborów w sposób zgodny z Regulaminem. 

2. CELE WYBORÓW PSIEJ 
PIĘKNOŚCI 2015 

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska w zakresie ochrony 

przyrody na terenie miasta Gdańska i obowiązku utrzymania czystości w 

przestrzeni miejskiej. 

2. Promowanie odpowiedzialnych i przyjaznych postaw właścicieli w 

zakresie dbałości i zachowań psów. 

3. Zaproponowanie uczestnikom Wyborów niebanalnego sposobu na 

spędzenie wolnego czasu. 

3. TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW 
1. Wybory Psiej Piękności 2015 odbędą się dnia 13 czerwca 2015 r. na 

terenie boiska Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Wrzeszczu na ul. R. 

Traugutta 92. 

2. Wybory rozpoczną się o godz. 12.30 i potrwają do godz. 14:00. 

3. Wybory odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
DO WYBORÓW 

1. W Wyborach biorą udział psy wraz z właścicielami/ opiekunami, zwani 

dalej Uczestnikami. Opiekunem psa musi być osoba dorosła, bądź 

osoba niepełnoletnia z odpowiednim oświadczeniem swego prawnego 

opiekuna. 

2. Psa można zgłosić poprzez wypełnienie zgłoszenia on-line na 
stronie www.efoz.org.pl, osobiście w biurze EFOZ przy ul. Grunwaldzkiej 

12, lub przesłanie go do organizatorów pocztą mailową: na adres 

psiapieknosc@efoz.pl, podając imię psa, imię oraz nazwisko właściciela, 

telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 

3. Termin zgłaszania psa upływa dnia 11 czerwca 2015 r. 

4. Po przesłaniu zgłoszeniu, uczestnik otrzyma drogą mailową informację 

potwierdzającą zakwalifikowanie do udziału w Wyborach. 

http://www.efoz.org.pl/


5. Uczestnicy zgadzają się na warunki wyborów poprzez podpisanie 

Regulaminu. 

6. W dniu 13 czerwca 2015 r. od godz. 12.00 właściciela psów zgłaszają 

się w punkcie rejestracji przy boisku Gimnazjum nr 26, 

7. Wszyscy właściciele uczestniczący w wyborach zobowiązani są do 

podpisania pisemnej zgody na publikowanie wizerunków swoich psów 

oraz imienia i nazwiska właściciela w przypadku, gdy jego pies otrzyma 

nagrodę lub wyróżnienie, w materiałach związanych z projektem, na 

stronach internetowych i w informacjach medialnych przez 

organizatorów. 

8. Uczestnicy Wyborów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i udostępniają je w celu przeprowadzenia Wyborów. 

9. Przystąpienie do Wyborów odbywa się w momencie podpisania 

stosownych deklaracji oraz regulaminu, oraz przystąpienia do 

prezentacji psa wg wskazówek organizatora 

10. Udział w Wyborach jest bezpłatny. 

11. Rasa, wiek oraz rodowód psa biorącego udział w Wyborach nie są 

brane pod uwagę przy zgłoszeniu chęci uczestnictwa oraz w trakcie 

Wyborów. 

12. Kryteria Wyboru zostaną przedstawione uczestnikom przez Jury. 

5. PRAWA UCZESTNIKA 
1. Uczestnicy mają prawo do udziału w Wyborach oraz prezentacji 

swojego psa na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz 

przez Jury. 

2. Uczestnicy Wyborów mają prawo nieodpłatnie skorzystać z porad 

weterynarza oraz zachipować psa w ramach wydarzenia „Dbamy o 

Jaśkowy Las” dnia 13 czerwca 2015 r. 

3. Uczestnicy mogą wziąć udział we wspólnym Pikniku zorganizowanym 

przez Organizatora w ramach wydarzenia „Dbamy o Jaśkowy las 2015” 

w dnia 13 czerwca 2015 r. 

6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
1. Uczestnicy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

uczestnikom oraz widzom konkursu, a więc do upilnowania swojego psa 

przy użyciu odpowiednich środków zaradczych dotyczących psów (jak 

np. obroża, kaganiec),. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do poniesienia kosztów wszelkich szkód, 

które wyrządzą oni lub ich pies, którego są właścicielem /opiekunem. 

3. Uczestnicy na czas Wyborów mają obowiązek podporządkować się 

zaleceniom i komendom Organizatora oraz Jury. 

4. W czasie Wyborów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego oraz Regulaminu Porządkowego Miasta 

Gdańska a także zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków 

odurzających. Uczestnik który nie dostosuje się do tych wymogów, jest 

automatycznie wykluczany z uczestnictwa w Wyborach. 



5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego 

upoważnienia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i 

majątkowe uczestników, które wystąpią przed Wyborami, w jej trakcie 

lub po zakończeniu Wyborów. 

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika Wyborów w trakcie ich trwania jest 

on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi 

Wyborów. 

7. NAGRODY 
1. Jury przyznaje medale i nagrody w kategoriach: Grand Prix oraz 

Miejsca: I, II i III. 

2. Jury może ustalić dodatkowe kategorie w Wyborach, a zwycięzcy w 

danych kategoriach zostaną uhonorowani nagrodami. 

3. Nagrody zapewnia Organizator oraz Sponsorzy. 

4. Do otrzymania Nagród uprawieni są u tylko i wyłącznie zarejestrowani 

Uczestnicy. 

8. JURY 
1. W skład Jury wchodzą sędziny ze Związku Kynologicznego, 

przedstawiciele Organizatora, partnerów projektu. 

2. Zadaniem Jury jest rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z 

przebiegiem Wyborów oraz wybór zwycięskiego psa na podstawie 

ustalonych i podanych w trakcie wyborów kryteriów. 

3. Opinia Jury jest nieodwołalna i nie podlega weryfikacji. 

4. Jury ma prawo wyeliminować Uczestnika wraz z psem bez podania 

przyczyny. 

5. Jury ma prawo przerwać Wybory w dowolnym momencie po podaniu 

uzasadnienia. 

6. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

9. KONTAKT 
1. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na 

adres psiapieknosc@efoz.pl luboffice@efoz.org.pl bądź telefonicznie pod 

nr tel.: 58 305 30 20. Osobą do kontaktu jest pracownik Europejskiej 

Fundacji Ochrony Zabytków P. Alicja Zakrzewska. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej 

www.efoz.org.pl 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego 

regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizację Wyborów. Wszystkie ewentualne zmiany w 
regulaminie będą ogłaszane na stronie www.efoz.org.pl 
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