
 

Międzynarodowa Wystawa Drobnego Inwentarza 
Brodnica 2015 

 31 stycznia - 1 lutego 2015r. 
 

Regulamin Wystawy 
 

I  
1. Organizatorem wystawy jest Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i 
Drobnego Inwentarza z/s w Serocku.  

 
II  
1. Wystawa odbędzie się w hali sportowej0 Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5  

w dniach 31 stycznia - 1 lutego 2015r.  

2. Wystawa oraz giełda nadwyżek hodowlanych czynna będzie  

 -  w dniu 31 stycznia 2015r. od godziny 8:00 do 17:00  

 -  w dniu 1 lutego 2015r. od godziny 7:00 do 15:00  

3. Przyjęcie eksponatów na wystawę odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015r. (czwartek) od 
godziny 17:00 do godziny 09:00 dnia następnego.  

4. W dniu 30 stycznia 2015r. o godzinie 10:00 polsko-niemiecka Komisja Sędziowska dokona 
oceny eksponatów.  

5. Uroczystość wręczenia nagród (bankiet – wieczór hodowcy) odbędzie się 
31 stycznia 2015r. o godzinie 18:00 w hotelu „Stork” ul. Przykop 53 w Brodnicy. 

6. Uroczyste zakończenie i podsumowanie wystawy – 1 lutego 2015r. o godz. 15:00 
7. Wydawanie eksponatów 1 lutego 2015r. od godziny 15:00 
 
III  
Opłaty  
1. Wpisowe – 60zł (w tym katalog i bilet wstępu) 

2. Klatkowe (gołębie/drób/króliki i inne zwierzęta) – 6zł/szt  

3. Reklama w katalogu wystawy – cała strona 50zł, ½ strony 25zł (tylko w kolorze czarno-
białym) 

4. Reklamy komercyjne – cena do uzgodnienia  

5. Opłata za klatkę/oczko na giełdzie – 15zł  
6. Bilet wstępu 10 zł/osoba (dzieci i młodzież do lat 15 bezpłatnie) 
7. Bankiet – wieczór hodowcy – 60 zł/osoba 
 
IV  
Zgłoszenie eksponatów na wystawę: 
1. Kartę zgłoszenia eksponatów na wystawę po czytelnym wypełnieniu wraz z załączonym 
potwierdzeniem opłaty należy przesłać na adres: 

 Ewa Trojak, Malachin, ul. Szkolna 11a, 89-650 Czersk lub e-mail: ewa0124@op.pl 

Wpłaty należy dokonać na konto: 73 8164 0001 2002 0002 7791 0001 

Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi  
Rasowych I Drobnego Inwentarza z siedzibą w Serocku 

86-120 Serock, ul. Powstańców Wlkp. 6 
lub przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres Ewy Trojak. 

Ksero wpłaty należy załączyć do zgłoszenia. 



2. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń z dołączonym potwierdzeniem wpłaty upływa z 
dniem 10 stycznia 2015r. 

3. Zgłoszenia bez opłat lub po terminie nie będą honorowane.  

4. Zgłoszone eksponaty muszą być czyste i zdrowe, wymaganie będzie świadectwo zdrowia.  
5. W wystawie mogą brać udział hodowcy niezrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach, 
dopuszcza się również wystawianie eksponatów nieposiadających obrączek/znaków 
rodowych. 

 
V  
Konkursy i nagrody  
1. Champion – najwyżej oceniony eksponat w danej rasie przy uczestnictwie co najmniej 3 
wystawców  wystawiających minimum po 4 ocenione eksponaty. 

2. Wyróżniony – najwyżej oceniony eksponat w danej rasie przy uczestnictwie co najmniej 2 
wystawców  wystawiających minimum po 4 ocenione eksponaty. 

3. Kolekcje I-III – przy uczestnictwie co najmniej 4 wystawców wystawiających minimum po 4 
ocenione eksponaty w tej samej rasie. 

4. Organizator przewiduje przyznawanie nagród okolicznościowych i uznaniowych. 
 
VI  
Zastrzeżenia organizatora  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za padłe eksponaty nie z jego winy (decyduje 
lekarz weterynarii). 

2. Za zaginiony w czasie wystawy eksponat hodowca otrzymuje odszkodowanie w wysokości 
do 100zł. 

3. Organizator nie odpowiada za zaginione i padłe eksponaty na giełdzie nadwyżek 
hodowlanych.   

4. Organizator zapewnia nadzór weterynaryjny i wyżywienie eksponatów.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia eksponatów na wystawę 
bez podania przyczyn.  

6. Wystawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia eksponatów do oceny i ich 
odbioru po zakończeniu wystawy, oraz do przestrzegania regulaminu i zaleceń 
porządkowych organizatora.  
 
Informacja:  
Marek Poraziński tel. 501 727 370  
Anna Roszewska tel. 504 060 462  
Ewa Trojak tel. 500 144 512 
Jacek Grobelniak tel. 791 987 850 
 

Komitet organizacyjny prosi o przekazanie informacji o wystawie innym 
kolegom hodowcom.  
   
 


