Regulamin konkursu TOP STEWARD*.............
1. Konkurs jest organizowany pod patronatem Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA.
2. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych i najbardziej aktywnych stewardów pracujących na
międzynarodowych wystawach kotów w danym roku kalendarzowym.
3. W konkursie może brać udział wyłącznie osoba pracująca na wystawach w charakterze stewarda i
będąca członkiem jednego z Klubów zrzeszonych w FIFe.
4. Konkurs TOP STEWARD*.......... ma charakter rankingu.
5. W konkursie liczą się wyłącznie punkty i oceny zdobyte na międzynarodowych wystawach kotów
pod patronatem FIFe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym na
całym świecie.
6. Stewardzi klasyfikowani są w dwóch grupach wiekowych :
 1 Grupa – powyżej 18 lat
 2 Grupa – poniżej 18 lat
7. W każdej grupie nagrodzonych zostanie 3 najlepszych stewardów. Steward z największą ilością
punktów w grupie 1 otrzyma tytuł TOP STEWARD*..........., a steward z największą ilością
punktów w grupie 2 otrzyma tytuł TOP STEWARD MALUTKI*................
8. Do każdej grupy może zakwalifikować się maksymalnie 10 stewardów. Stewardzi poza miejscem
10 nie będą ujęci w rankingu TOP STEWARD*............., choć ich zgłoszenie zostało przyjęte.
9. Dyplomy przyznawane są wszystkim stewardom zakwalifikowanym do konkursu.
10. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 15 marca następnego roku ( decyduje data
stempla pocztowego ) do Marzeny Włodarskiej na adres 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 26a m
102 czytelnej tabeli (w/g określonego wzoru) z wynikami oraz kopii certyfikatów stewarda z
wystaw. Każde zgłoszenie musi być podstemplowane i podpisane za zgodność z oryginałem
przez Władze macierzystego Klubu.
11. W sprawach skierowanych przez Marzenę Włodarską do stewarda w celu wyjaśnienia lub
dosłania dokumentów osoba zgłaszająca jest zobowiązana udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni
kalendarzowych. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie steward zostanie
zdyskwalifikowany (prosimy o nr telefonu, nr gg lub skype).
12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Felis Polonia do końca kwietnia danego
roku.
13. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w Łodzi podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów w
maju.
14. Zgłoszenie do TOP STEWARD*........... jest równoznaczne z zaakceptowaniem w/w regulaminu.
15. Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
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