
 
 
 
 
 

MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA 
WYSTAWA PSÓW RASOWYCH 

ŁOWICZ 2018  
O PUCHAR BURMISTRZA  

MIASTA ŁOWICZ 
 

ŁOWICZ 
08 lipca 2018 r. 

 
 

ORGANIZATOR 
Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny 

Oddział nr 1 w Warszawie 
http://pkpr.pl  

kontakt: tel. 739 280 200  
e-mail pkpr-baza@o2.pl 

 
WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Łowicz 

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Łowicz 
 

LOKALIZACJA 
Park Błonia  

Łowicz, ul. Podrzeczna 
 

PROGRAM WYSTAWY  
(może ulec drobnym zmianom) 

8:00-10.00 – przyjmowanie psów; 
10.15-16.00 – ocena psów na ringach; 
16:00-17:00 – konkurencje finałowe 

 
OBSADA SĘDZIOWSKA  
(może ulec zmianom) 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Łowicz 2018 
Inna Sztonda 

 
Krajowa Wystawa Psów Rasowych Łowicz 2018 

Greta Kosińska – owczarki niemieckie (Krótkowłose, Długowłose oraz Staroniemieckie) 
Tomasz Kosiński – inne rasy 

 
 

mailto:pkpr-baza@o2.pl


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ  
I termin do 29 czerwca 2018 r. 

II termin* od 30 czerwca do 08 lipca 2018 r. 
 

* psy zgłoszone w II terminie nie zostaną ujęte w katalogu 
 

Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu w Excelu (UWAGA – zmieniony formularz!!!) wraz z: 

• dołączonym potwierdzeniem opłaty za wystawienie psów; 

• potwierdzeniem opłaty bieżącej składki członkowskiej za rok 2018 (dotyczy członków PZK); 

• klauzulą o ochronie danych osobowych (na końcu informacji). 
Bez potwierdzeń wpłat oraz dołączonej klauzuli zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 
Do udziału w wystawie mogą być zgłoszone psy z rodowodami organizacji kynologicznych 
uznawanych przez PZK. 

 
WAŻNE INFORMACJE  

Wymagane jest aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa. 

 
UWAGA:  

Psy z kopiowanymi uszami i ogonami nie mogą brać udziału w wystawie. 
 

OPŁATY  
 

dla członków PZK z opłaconymi składkami członkowskimi za rok 2018: 
I termin (zgłoszenie na wystawę krajową / międzynarodową / obie wystawy) 

za pierwszego psa (z katalogiem) – 70 / 80 /130 PLN 
za drugiego psa – 60 / 70 / 110 PLN 

za trzeciego i kolejnego – 50 / 60 / 90 PLN 
klasa baby i szczeniąt – 40 / 50 / 70 PLN 

konkurencje hodowlane – 25 PLN 
Młody Prezenter – 15 PLN 

 
II termin (zgłoszenie na wystawę krajową / międzynarodową / obie wystawy) 

za pierwszego psa (z katalogiem) – 90 / 100 / 170 PLN 
za drugiego psa – 80 / 90 / 150 PLN 

za trzeciego i kolejnego – 70 / 80 / 130 PLN 
klasa baby i szczeniąt – 60 / 70 / 110 PLN 

konkurencje hodowlane – 25 PLN 
Młody Prezenter – 15 PLN 

 
 

W dniu wystawy można także wykonać: 
testy DNA – 135 PLN 

testy psychiczne – 50 zł 
 
 



dla pozostałych wystawców z innych organizacji lub z niezapłaconą bieżącą składką 
członkowską za rok 2018: 

I termin (zgłoszenie na wystawę krajową / międzynarodową / obie wystawy) 
za pierwszego psa (z katalogiem) – 90 / 100 / 170 PLN 

za drugiego psa – 80 / 90 / 150 PLN 
za trzeciego i kolejnego – 70 / 80 / 130 PLN 
klasa baby i szczeniąt – 60 / 70 / 110 PLN 

konkurencje hodowlane – 25 PLN 
Młody Prezenter – 15 PLN 

 
II termin (zgłoszenie na wystawę krajową / międzynarodową / obie wystawy) 

za pierwszego psa (z katalogiem) – 110 / 120 / 210 PLN 
za drugiego psa – 100 / 110 / 190 PLN 

za trzeciego i kolejnego – 90 / 100 / 170 PLN 
klasa baby i szczeniąt – 80 / 90 / 150 PLN 

konkurencje hodowlane – 25 PLN 
Młody Prezenter – 15 PLN 

 
 

KONTO BANKOWE 
26 2130 0004 2001 0489 5934 0001 

Volkswagen Bank 
 

Zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty, potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej za 
rok 2018 oraz klauzulą o ochronie danych osobowych (na końcu informacji) 

prosimy wysyłać na adres e-mail: pkpr-baza@o2.pl 
 
 

KLASY WYSTAWOWE  
baby 3 - 6 miesięcy; 

szczeniąt 6 - 9 miesięcy 
młodzieży 9 - 18 miesięcy 

pośredniej 15 - 24 miesiące 
otwartej od 18 miesięcy 

użytkowa – psy w wieku min. 15 miesięcy, które na co dzień czynnie pracują  
w służbach mundurowych, ekipach ratunkowych, jako psy asystujące, psy przewodnicy, psy 

terapeutyczne w dogoterapii. Do zgłoszenia psa do tej klasy wystawowej należy dołączyć 
zaświadczenie na piśmie potwierdzające codzienną pracę psa, wystawione przez służby 

mundurowe, ekipy ratownicze czy stowarzyszenia, fundacje lub organizacje, w których psy 
pracują (skan zaświadczenia należy wysłać wraz ze zgłoszeniem na wystawę) 

championów (z tytułem championa krajowego) 
honorowa championów (z tytułem interchampiona) 

weteranów powyżej 8 lat 
 
 
 
 
 

https://login.vwbankdirect.pl/rachunki.do?action=podglad&idU=168434&setIdU=168434


KONKURENCJE DODATKOWE  
Konkurencja Par Hodowlanych – reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do 

tego samego właściciela (para nie może być w bliskim pokrewieństwie) 
Konkurencja Hodowlana – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, 

wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany). Psy nie muszą być 
własnością tej osoby, 

Konkurencje Potomków – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie  
5 swoimi potomkami. 

Młody Prezenter 
 

Chęć startu w tych konkurencjach wraz z wykazem zgłaszanych psów prosimy dołączać do 
zgłoszenia na wystawę. 

 
 

KONKURENCJE FINAŁOWE  
BEST BABY IN SHOW- o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł "Najlepsze Baby w 

Rasie"; 
BEST PUPPY IN SHOW - o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł "Najlepsze 

Szczenię w Rasie"; 
BEST JUNIOR IN SHOW- o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł "Zwycięzca 

Młodzieży"; 
BEST IN SHOW- o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł  

"Zwycięzca Rasy"; 
BEST VETERAN IN SHOW- o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły ocenę doskonałą  

i lokatę I w klasie weteranów; 
 

CERTYFIKATY 
CAJC - certyfikat na Młodzieżowego Championa Polski - mogą otrzymać pies i suka, które 

otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży. 
CAC - certyfikat na Championa Polski - mogą otrzymać psy i suki, które otrzymały ocenę 

doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej lub championów. 
CACIB - certyfikat na Inter Championa - mogą otrzymać Najlepszy Pies w Rasie  

i Najlepsza Suka w Rasie 
 

OCENY  
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty: 

doskonała, bardzo dobra, dobra, 
dostateczna, dyskwalifikująca, nie do oceny 

 
W klasie baby i szczeniąt: 

wybitnie obiecująca, obiecująca i mało obiecująca. 
 

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty  
od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Werdykt 

sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. 
 

SPONSORZY 
 
 
 



W związku z obowiązywaniem RODO należy zapoznać się  

z informacją dotycząca ochrony danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych wystawców (dalej: Administrator) jest: Polski Klub Psa 

Rasowego – Polski Związek Kynologiczny Oddział nr 1 w Warszawie (dalej PKPR-PZK) z siedzibą  

w Warszawie przy Al. Niepodległości 223 lok. 12 NIP: 5262782822. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: skrytka pocztowa nr 49,  

ul. Jaktorowska 23, 96-300 Żyrardów 1 lub email: pkpr-baza@o2.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: skrytka pocztowa nr 49, ul. Jaktorowska 23, 96-300 

Żyrardów 1 lub email: inspektor.rafal@o2.pl. 

3. Dane osobowe wystawców są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Wysłanie zgłoszenia na wystawę jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o ochronie 

danych osobowych oraz z przetwarzaniem danych w celu przyjęcia zgłoszenia psa na wystawę 

oraz sprawdzenia dokonania opłaty za wystawienie psa. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PKPR – PZK polegają na dbaniu o dobro zwierząt. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wystawcom przysługują prawa: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

które można zgłaszać: na 2 sposoby: 

• kontakt e-mailowy pod adresem: pkpr-baza@o2.pl, 

• kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: skrytka pocztowa nr 49, ul. Jaktorowska 23, 

96-300 Żyrardów 1 

6. Administrator dba o jak największe wyeliminowanie ryzyka utraty danych osobowych, przejęcia 

danych osobowych przez osoby trzecie. 
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Treść klauzul, które prosimy wysłać razem ze zgłoszeniem (skan lub czytelne zdjęcie): 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią informacji dotyczącej ochrony danych osobowych  

w Polskim Klubie Psa Rasowego –  Polski Związek Kynologiczny Oddział nr 1 w Warszawie w związku  

z organizowaniem Międzynarodowej i Krajowej Wystawy Psów Rasowych Łowicz 2018 o Puchar 

Burmistrza Miasta Łowicz. 

 

Data: ..........................................         Czytelny Podpis: ......................................................................... 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Klub Psa Rasowego –  Polski 

Związek Kynologiczny Oddział nr 1 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu wpisania moich danych w katalogu wystawowym: 

 TAK       NIE              imię i nazwisko 

 TAK       NIE              adres zamieszkania 

 TAK       NIE              nr telefonu 

 TAK       NIE              adres e-mail 
 
Data: ..........................................         Czytelny Podpis: ......................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 


