Regulamin XVIII Pilskiego Pokazu Psów Ras Myśliwskich
Goraj-Zamek 2020
I. Informacje ogólne
1. Pokaz psów ras myśliwskich, zwana dalej pokazem, organizowany jest przez Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile.
2. Pokaz jest formą promocji łowiectwa.
3. Pokaz ma charakter niekomercyjny i udział w nim jest bezpłatny.
4. Do pokazu mogą zostać zgłoszone psy z terenu całego kraju.
5. 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 stronach internetowych
www.pila.pzlow.pl oraz muzyka mysliwska.pl
4. Na pokaz można zgłaszać jedynie psy ras myśliwskich.
5. Na pokaz można zgłaszać psy zrównoważone, nie przejawiające agresji wobec ludzi
i innych zwierząt.
6. Warunkiem udziału jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik nr 1 oraz
„Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” (RODO) stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłanie jej listownie lub dostarczenie
osobiście do dnia 23.10.2020 r. na adres Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Pile, ul. Kalina 12, 64-920 Piła, e-mail: zo.pila@pzlow.pl
7. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną zgłaszający zobowiązany jest przesłać
zeskanowany dokument lub dokument wypełniony bez podpisu, który to podpis będzie
można uzupełnić w dniu pokazu.
8. Zgłoszenia psa na pokaz wymaga również podpisania oświadczenia o akceptacji
warunków niniejszego regulaminu.

III. Warunki weterynaryjne i dopuszczenie psa do pokazu
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 24.10.2020 roku na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju 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 pokazie
Psy zakwalifikowane do pokazu oceniane są w jednej grupie wiekowej.
Wśród uczestnikom przyznany zostanie jedna nagroda dla najpiękniejszego psa pokazu.
Wszyscy uczestnicy pokazu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ocenie sędziego podlega m.in:
a) wygląd i 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.
6. Właściciel psa może zaprezentować również umiejętności swojego psa.
7. Ocena sędziego jest niepodważalna i jak każda ocena w tego typu pokazach jest oceną
subiektywną.
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V. Porządek i bezpieczeństwo
1. Właściciel/wystawca psa odpowiedzialny jest za zachowanie psa na pokazie.
2. Właściciel/wystawca psa zobowiązany jest w trakcie trwania pokazu, a także po jego
zakończeniu do zachowania porządku i czystości w tym sprzątanie po swoim psie na
terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

