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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI 

ANIMAL FEST 2022 BY USV IAȘI 

21-22 mai 2022

1. Proprietarii cu câini și pisici ce vor intra în competiție au obligația de a se înregistra on-line sau on-

site înaintea începerii evenimentului.

2. Proprietarii care doresc să-și înscrie câinele/câinii la una din cele două probe sunt rugați să vină cu 

cel puțin 40 minute înainte de ora începerii concursului, în vederea controlului sanita-veterinar și al

înscrierii on-site.

3. Circulatia proprietarilor cu câinii și pisici se va realiza doar pe culoarele și în spațiile special

amenajate și marcate.

4. Este interzisă intrarea/ieșirea din ring pe altundeva decât prin locul desemnat de organizatori.

5. Toți câinii vor intra în zona evenimentului doar în lesă, iar câinii din rasele periculoase vor purta 

obligatoriu botniță.

6. Pisicile care vor participa la eveniment (competiție/adopție) se vor prezenta doar în cuști de

transport, iar pentru expunere în cuști tip expoziție.

7. Este interzisă intrarea în zona de desfășurare a evenimentului cu pisica purtată în brațe.

8. Proprietarii de câini și pisici care vor intra în zona de organizare a evenimentului trebuie să prezinte

obligatoriu carnetele de sănătate ale acestora, care să ateste vaccinarea antirabică, deparazitările

interne și externe, efectuate cu cel puțin 10 zile înaintea datei de 21 mai 2022.

9. Nu sunt acceptate animalele care nu sunt vaccinate antirabic și nedeparazitate intern și extern în 

termenul de valabilitate.

10. La intrarea în zona de desfășurare a evenimentului, proprietarii cu câini sunt obligați să dețină pungi

de plastic speciale pentru colectarea fecalelor.

11. Proprietarii cu animale care participă la eveniment au obligația de a asigura animalului propriu apă,

pe durata șederii la eveniment.

12. Este interzisă participarea la acest eveniment a proprietarilor cu cățele în călduri.

13. Este interzis consumul băuturilor alcoolice sau pătrunderea participanților la eveniment în stare de 

ebrietate.

14. Spectatorilor acestui eveniment le este interzisă pătrundă în ringurile de arbitraj sau de demonstrații.

Aceștia pot sta în zonele special amenajate și vor putea vizita standurile expoziționale și cele de

adopție a câinilor și pisicilor.
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15. Pentru fiecare probă, organizator va acorda, în funcție de prestația și calitățile competitorilor 3 

premii și 3 mențiuni, ce vor consta în hrană și vouchere pentru consultații generale și de specialitate, 

vaccinări, deparazitări, analize medicale.

16. În plus, la fiecare câine/pisică adoptată, noul proprietar va primi un voucher pentru o consultație 

gratuită, deparazitare internă gratuită și o vaccinare gratuită, în limita valorii voucherului.

17. Voucherele se pot utiliza doar la Spitalul Clinic pentru Animale de Companie al USV Iași și sunt 

valabile până la 31 decembrie 2022. 


