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Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt „Psitul mnie”

Organizatorzy:

Partnerzy:

Honorowy Patronat: 

Prezydent Miasta Zabrze 
Małgorzata Mańka-Szulik

Patronat Medialny:

W programie m.in:10 października ‘08
                   Hala MOSiR, Zabrze, ul. Matejki 
10.00  | rozpoczęcie Konkursu Plastycznego
10.15  |  wprowadzenie do tematu konkursu „Pułapki na 4 łapki’
10.30 |  konkurs dla wszystkich grup wiekowych, technika dowolna
12.30 | zakończenie konkursu, zebranie prac
13.00 | obrady Jury Konkursu

11 października ‘08 

            Piknik Rodzinny plac przed DMiT       
                                            Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 
12.30  | rozpoczęcie Pikniku
12.45 |  pokaz psów policyjnych – „Czy psy muszą gryźć”
13.20  |  występ dzieci z SP 24 z Zabrza – „Kochajmy zwierzęta”
13.40  |  pokaz umiejętności psów schroniskowych ze Schroniska 

Psitulmnie – Ośrodek Szkoleniowy Psów PASTEL
14.15 |  występ uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia 

Veno’s Studio
14.35 |  konkurs „Jak dwie krople wody” – największe podobieństwo 

zwierzaka i jego właściciela (zapraszamy ze swoimi 
zwierzakami!!!)

15.45 |  występ wokalny Studium Muzyki Rozrywkowej Veno’s Studio
16.05 |  pokaz psów asystujących Fundacja DOGIQ i PRESTOR
16.30 |  ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego 

“Pułapki na 4 łapki” i wręczenie nagród 
 17.00 |  występ zespołu
  
              (gościnnie zaśpiewa Zbyszek Nawrat, FRK)

W trakcie konkursu dodatkowe 
atrakcje: przejażdżki konne, 

zamek dmuchany

 Równolegle 
DARMOWE porady 

lekarzy weterynarii, 
trenerów, psiego 

fryzjera. Mała 
gastronomia,
inne atrakcje.

3 października, o godz. 16.30 Msza Św.

z błogosławieństwem dla zwierząt i ich opiekunów,

Kościół pw św. Wojciecha w Zabrzu, Os. Kopernik.

www.psitulmnie.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w 2008 roku 

Wstęp
wolny

Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji 
w Zabrzu



Organizatorem konkursu są: 

Fundacja ARTeria, Stowarzyszenie 
Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Oddział w Zabrzu, 
MOSiR Zabrze.
Adres kontaktowy:

41-810 Zabrze, ul. Paderewskiego 44
tel. (032) 275 04 63
Data i miejsce konkursu:

10 października 2008 r. /piątek/
Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6
1. Tytuł konkursu w 2008: 
„Pułapki na cztery łapki”
2. Uczestnicy – kategorie konkursowe:

• dzieci w wieku przedszkolnym
• szkoły podstawowe
• szkoły specjalne
• gimnazja
• szkoły średnie
3. Warunki udziału:

• wypełnienie zgłoszenia przy wejściu
Dane uczestnika:
- imię i nazwisko,
- adres,
- wiek,
- kategoria konkursowa
• format dowolny
• technika: rysunek (węgiel, ołówek, 

pastele, sepia, sangwina, tusz), kolaż, 
wycinanka, technika dowolna

• czas wykonania pracy:
   od godziny 10.30 do 13.00

*regulamin 

4. Ocena prac – Komisja, w skład 
której wchodzą wykładowcy uczelni 
artystycznych, artyści, znawcy 
sztuki.
5. Ogłoszenie wyników, 

wręczenie nagród i dyplomów:

11 października 2008 r. /sobota/
przed Domem Muzyki i Tańca 
w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a 17  
godzina 16.30
Nagrodzone prace zostaną 
zamieszczone na stronie 
internetowej www.psitulmnie.pl
6. UWAGA – Organizatorzy nie 
zwracają prac konkursowych 
i zastrzegają sobie prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania prac 
do celów promocyjnych 
i reklamowych.

Prosimy o zabranie ze sobą 
materiałów do rysowania,
papier, podkładki, sztalugi. 
Na miejscu sklepik z przyborami 
rysunkowymi

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 roku 


