ПОВОДОМ
СВЕТСКОГ ДАНА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
ОРГАНИЗУЈЕ

Поводом Светског дана напуштених
животиња који се сваке године обележава 04.
априла, решили смо да направимо изложбу
која ће трајати чак 2 дана, за викенд 09. и 10.
априла како би што више Вас могло да
присуствује. Желели бисмо да заједно са Вама
пошаљемо поруку свету о значају бриге ка
напуштеним животињама.

Истовремено нам је циљ да што више
промовишемо удомљавање истих и можда и
најважније, а то је одговорно власништво.
Дођите, будите део једног прелепог
амбијента, покажимо да сви заједно можемо
да мењамо свест људи и свет око нас, јер
наши драги четвороножни пријатељи то
заиста и заслужују.

09.04.2022. године, субота

10.04.2022. године, недеља

локација: Лиман ски парк

локација: градско Прихватилиште

почетак: у 10 часова

почетак: у 10 часова

09.04.2022. године – Лимански парк

САТНИЦА ПРОГРАМА:
08 5 0 – 09 5 0

УВОЂЕЊЕ ПАСА

10 0 0 – 10 2 0

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

10 3 0 – 12 0 0

ОЦЕЊИВАЊЕ ПАСА

12 0 0 – 13 0 0

ИЗБОР НАЈКЕРЕ НОВОГ САДА

09.04.2022. године – Лимански парк

КАТЕГОРИЈЕ ЗА ВАШЕГ ЉУБИМЦА
1. Мој гари и ја (избор за најлепшег црног пса)
2. Ал се некад добро јело (избор за елегантно попуњене псе)
3. Не питај ме за године (избор за најстаријег пса)
4. Форе и фазони (избор за пса који изводи трикове)
5. Нај чупавац (избор за нај фризуру)
6. Нико као ја (избор за најлепшег инвалидног пса)
7. Огледалце моје (избор за најсличнијег власника и пса)
8. Најраснији мешанац (избор за најлепшег пса сличног раси)
9. Уникатни микс (избор за уникатног мешанца)
10. Најклинци и клинцезе (избор за најлепши пар дете и пас)

Важна напомена: по један победник из сваке од ових 10 категорија пролази у
финале и такмичи се за најпрву, најдругу и најтрећу керу града Новог Сад а

09.04.2022. године – Лимански парк

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСНИКЕ
•

Пријава за ову изложбу је потпуно бесплатна као и
учествовање на истој. Све пријаве за учествовање се
запримају до 07.04.2022.године до 13 часова. Након тога
пријава више неће бити могућа због организације изложбе.

•

Пријава је могућа попуњавањем Регистрационе пријаве на
нашем веб сајту, други начин је слањем података на имејл
адресу - prihvatiliste.novisad@zoohigijenans.co.rs или путем
броја телефона 021/6403-220. Од података у пријави је
потребно навести: име и презиме власника, адресу и
телефон, а што се тиче паса навести: име, пол,
кастриран/стерилисан, година рођења. Пас не сме бити
испод годину дана старости.

•

Један пас може бити пријављен да учествује у максимално
три категорије.

•

Сваки пас који се буде такмичио мора бити уредно
вакцинисан и потребно је да власник код себе има пасош
које ће приказати на увид током увођења.

10.04.2022. године – градско Прихватилиште

•

Изложба паса из нашег градског Прихватилишта у
близини насељеног места Шангај, улица: Пут Шајкашког
одреда ББ.

•

Трајање изложбе: 10h – 13h.

•

Изложба паса који тренутно бораве код нас и чекају свог
новог удомитеља ће се одржати у нашем највећем
истрчавалишту.

•

Запослени у ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад ће
изводити псе и представљати их понаособ.

•

Врата су отворена за све наше суграђане који имају жељу
да присуствују истом. Циљ ове изложбе је представљање
рада градског Прихватилишта, начин функционисања и
приближавање истог нашим суграђанима.

И наравно оно најважније активна промоција
удомљавања и велика жеља да неко од наших
љубимаца пронађе свој нови дом.

