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REGULAMIN KONKURSU ooPOCHwAL SIĘ DOMEM
SWOJEGO

PSAOO

organizowanego przez

'Fundację
Przepisy ogólne

Jak Pies z Kotem''

1. Konkurs 'POCHWAL SIĘ DOMEM swoJEGo PSA'' został zorganizowany przęz Fundację JAK PIES Z
KOTEM.
2. Celem konkursu jest propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami poprzęz zabezpieczenie psom
mieszkaj ący m na zewnątrz właściwego schronienia.
3. osoba zgłaszĄąca się do konkursu prezentuje budę, w której mieszka pies pilnujący gospodarstwa/domu w formie
nadesłanego fundacji zdjęcia i krótkiego opisu.
organizator w rozstrzygnięciu konkursu węźmie pod uwagę przede wszystkim:
- solidnośćwykonania budy,
- dopasowanie do potrzeb psa,
- praktyczność'

- estefykę.
4. Konkurs skierorvan1.

est do wszystkich mieszkańców powiatu węgrowskie go z podziałem na kategorie
a. dziecl i młodzięŻ do 18 lat
b. osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych
Dzieci imłodzież poniżej 18 roku zycia powinny mieć zgodę rodziców/opiekunów naudziaŁ w konkursie.
5.Udział w konkursie jest bezpłatny.
j

:

6. oceny przysłanych zdjęć dokona Jury w osobie Zatządu Fundacji JAK PIES ZKOTEM. Decyzje

Jury

są ostateczne.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przezFundację oraz sponsorów konkursu.

Gminie' zklórej wpĘnie najwięcej zgłoszen zostanie przyznanę wyróznienie w postaci pucharu i b/tufu GMINY
PRZY JAZN EJ zw IERZĘTOM.
8. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleĘ
do Jury konkursu.

9. Nadesłanie zdjęcia oznacza udzielenie zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne,
w całościlub w części,wykorzystanie przysłanych fotografii w róznych publikacjach, w mediach oraz
w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie,

na podstawie oświadczeń złożonychprzez altorów.

Przepisy szczegółowe
1. Każdy autor moze zgłosić max. 3 budy psów, których jest właścicielemlub które znajdują się pod jego opieką'
2. Do konkursu naleĘ zgłaszai budy, które już istnieją, a którymi chcielibyście się Państwo pochwalić lub budy'
które powstĄ specjalnie narzecz konkursu.
3. Buda powinna spełniaó następujące kryteria:
-być szcze|na (odpowiednio zabezpieczonaprzed działaniem warunków atmosferycznych) i wykonana z drewna.
- wielkośćbudy oraz wejściedo niej powinno byó dostosowane do wielkościpsa.
- posiadaó drewniany podest przed budą .
- by c zamieszkała ptzęz psa'
Organizator zastłzega sobie prawo do odrzuceniazgłoszeń, które wskazują na łamanie przepisów Ustawy o ochronie

Zwierząt.
4. Zgłoszenie polega na nadesłaniu do Fundacji zdjęcia budy.
Zdj ęcia można nadsyłaó :
- w kopercie na adres: WoK ul. A. Mickiewicza4a,07-100 Węgrów z dopiskiem
- e-mailem na adres fundąqja jakpięszkotem@gmąil.com
- mms nanumertelefonu 668 016 157

,,Konkurs-BUDY''

