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REGULAMIN RODZINNEJ WYSTAWY PSÓW NIERASOWYCH W CHOJNICACH.  

KUNDELKOWO 2022 

Hala widowiskowo – sportowa, ul Wagnera 1, Chojnice. 12 listopada 2022 roku 

 

I. Informacje ogólne 

1. Rodzinna wystawa psów nierasowych (zwany dalej wystawą) organizowana jest przez 

Urząd Miejski w Chojnicach oraz Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 

Schronisko dla Zwierząt „PRZYTULISKO” (zwane dalej „Przytulisko”) 

2. Wystawa jest formą inicjatywy społecznej, ma charakter charytatywny i udział w niej jest 

możliwy po wpłacie datku w wysokości niemniejszej niż 20,00 zł w ramach zbiórki publicznej  

na rzecz „Przytuliska”.  

3. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „PRZYTULISKO” 

ma status organizacji pożytku publicznego i jest jedynym organizatorem zbiórki publicznej 

podczas wystawy.    

4. Na wystawę mogą zostać zgłoszone psy z całego terenu Polski.   

5. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających 

przeprowadzenie wystawę, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego odwołania. 

 

II. Zgłaszanie psów na wystawę 

1. Osobą zgłaszającą psa na wystawę 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 

https://przytuliskochojnice.pl/ lub https://miastochojnice.pl/ lub w siedzibach Urzędu 

Miejskiego w Chojnicach (ul. Stary Rynek 1), Schroniska dla zwierząt w Chojnicach (ul. 

Igielska 24) , Centrum Park Chojnice – basen (ul. Wagnera 1). 

4. Zgłoszenia psów przyjmowane będą do 04 listopada 2022 roku: 

a. Na adres mailowy: przytulisko@gmail.com 

b. Urząd Miejski w Chojnicach, biuro podawcze, w godzinach 8:00 – 15:00 

c. Centrum Park Chojnice – kasa basenu, w godzinach 9:00 – 21:00 

d. Schroniska dla zwierząt w Chojnicach, ul. Igielska 24, w godzinach 8:00 – 16:00 

5. Na wystawę 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”. 

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

i innych zwierząt. 

6. Zgłoszenia psa na wystawę wymaga podpisania oświadczenia o akceptacji warunków 

niniejszego regulaminu 

 

https://przytuliskochojnice.pl/
https://miastochojnice.pl/
mailto:przytulisko@gmail.com
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III. Warunki weterynaryjne i dopuszczenie psa do wystawy 

1. Pies musi być zdrowy, zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, zadbany, odpchlony  

i odrobaczony. 

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

udziału w wystawie. 

3. W dniu 12 listopada w Punkcie Rejestracji, w holu hali widowiskowo – sportowej  

w Chojnicach, przy ul. H. Wagnera 1, podczas odbioru numeru startowego obowiązuje 

okazanie książeczki zdrowia psa lub stosownych świadectw z aktualnymi szczepieniami 

przeciwko wściekliźnie oraz wniesienia opłaty o której mowa w pkt. I.3. Są to warunki 

przyjęcia psa do wystawy. 

4. Do wystawy nie zostaną dopuszczone psy przejawiające agresję, nadmierną 

pobudliwość czy psy okazujące nadmierną lękliwość. 

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

 

IV. Zasady oceniania psów na wystawie 

1. Psy zakwalifikowane do wystawy 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) 

oraz dwie kategorie wagowe: 

a) do 15 kg 

b) powyżej 15 kg 

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

w kategoriach: 

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

b) najpiękniejszego psa wystawy, 

c) nagroda publiczności przyznawana na podstawie głosowania,  

3. 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. 

4. Sędzia ocenia psy na podstawie: 

a) oceny psa w statyce i ruchu, 

c) oceny dotykowej, 

5. Ocena sędziego jest niepodważalna, i jak każda ocena w tego typu wystawach jest 

oceną subiektywną. 

V. Porządek i bezpieczeństwo 

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

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

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

terenie.  
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       3. Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez psa.   

 

 

Klauzula Informacyjna RODO 

  

 

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 

Schronisko dla Zwierząt „PRZYTULISKO” ul. Igielska 24  89-620 Chojnice reprezentowane  przez 

Zarząd Stowarzyszenia.  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem państwa danymi osobowymi możesz 

skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: przytulisko@gmail.com telefon: 500 085 222, 

pisemnie: Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Schronisko dla Zwierząt 

“PRZYTULISKO”, ul. Igielska 24 , 89-620 Chojnice. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie  imienia, nazwiska,  numeru telefonu  przetwarzane 

będą w celu Zgłoszenia udziału w „Rodzinnej wystawie psów nierasowych w Chojnicach - 

Kundelkowo 2022” .   

4. Podstawa prawna  zgoda  art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 31 grudnia 2022 r. w celu rozpatrzenia 

ewentualnych roszczeń. 

6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, odmowa podania danych 

osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wystawę psów 

nierasowych w Chojnicach - Kundelkowo 2022 . 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „KUNDELKOWO 2022” 

 

1. Imię i nazwisko oraz numer telefonu właściciela psa: 

 

 

 

 

2. Dane psa: 

 

- Imię:  

 

- Wiek: 

 

- Waga:  

 

 

Niniejszym akceptuję regulamin „Rodzinnej wystawa psów nierasowych w Chojnicach.  Kundelkowo 

2022.  

 

 

……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis właściciela psa) 

 

 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 

osobowych, którym jest Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Schronisko dla 

Zwierząt „PRZYTULISKO” ul. Igielska 24  89-620 Chojnice; w zakresie: imienia, nazwisko, oraz 

numeru telefonu.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

            ……………………………………………..                                              ………………………………………… 

                (imię i nazwisko)                                                                              (data i podpis) 


