
REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEJ WYSTAWY GOŁEBI RASOWYCH I 
DROBNEGO INWENTARZA – ŁÓDŹ 2014r. 

 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem wystawy jest WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI 

RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA z siedzibą w Łodzi ul. Górna 23/25. 

 

Termin i miejsce 

 

Wojewódzka Wystawa Gołębi Rasowych i innych Zwierząt Hodowlanych odbędzie 

się w dniach 6–7.12.2014 r. na terenie Hali Sportowej (CHKS) Łódź ul. Kosynierów 

Gdyńskich 18 

 

 W ramach wystawy odbędzie się „Konkurs Sroki Łowickiej”. 

 

 Przyjęcie eksponatów- Piątek, 05.12.2014 r. od godz. 7.00 – 9.30. 

 Ocena eksponatów- Piątek, 05.12.2014 r. od godz. 10.00 

 Uroczyste otwarcie Wystawy- Sobota, 06.12.2014 r. godz. 8.00 – 14.00. 

 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów  

Niedziela, 07.12.2014 r. godz. 12.00.  

  Zamknięcie Wystawy i wydawanie eksponatów  

Niedziela, 07.12.2014 r. godz. 8.00 - 15.00.  

 

Wcześniejsze wyjęcie eksponatów jest możliwe po dokonaniu opłaty 20,- PLN szt. 

Giełda nadwyżek hodowlanych czynna będzie w sobotę i niedzielę od godz. 7.00 do 14.00 

 

OPŁATY : 

 

 opłata wpisowa - 50,- PLN( w tym katalog, karta wstępu) 

 opłata za "oczko" wystawowe: 

- gołębie – 10,- PLN za szt.,  

- drób - 10,- PLN za szt., 

 "oczko" na giełdzie (jeden dzień) - 15,- PLN, 

 bilet wstępu dorośli - 10,- PLN( kobiety i dzieci bezpłatnie), 

 katalog - 15,- PLN, 

 reklama amatorskiej hodowli w katalogu (cała strona) – 100,- PLN, 

 reklama amatorskiej hodowli w katalogu (pół strony) – 50,- PLN. 

Istnieje również możliwość umieszczenia w katalogu reklam komercyjnych. 

 

ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW 

 

Dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń wraz z opłatą jest 30.11.2014 r. 

Gołębie należy zgłaszać z opłatą oraz kartą zgłoszeń w siedzibie WZHGRiDI w Łodzi przy 

ul. Górna 23/25 w każdy czwartek od 17.00 do 19.00, bądź przesłać wraz z kserokopią 

dokonania opłaty na adres: 

Walczak Przemysław, 95-045 Parzęczew ul. Skórka 6  

Nr tel. +48 609 096 229 adres e-mail: walek.skorka@op.pl 

Opłaty należy uiścić w Banku BS. Andrespol na konto Wojewódzkiego 

Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza ul. Górna 23/25  

91-080 Łódź, numer konta: 85 8781 0006 0000 1212 2000 0010 

Zgłoszenia bez opłat lub nie zapłacone w terminie nie będą honorowane. 

Zgłoszone eksponaty muszą być zdrowe ( wymagane zaświadczenie od lekarza 

weterynarii). 

mailto:walek.skorka@op.pl


W wystawie mogą brać udział gołębie z własnej hodowli bez limitu wiekowego za 

wyjątkiem ras PDL Srebrniak, PDL Perłowy i PDL Sroka Łowicka, które muszą być z 2014 

roku. 

Uczestnikami Wystawy mogą być hodowcy zrzeszeni w PZHGRiDI oraz zaproszeni 

goście. 

 

Komisja Sędziowska 

 

Oceniane będą eksponaty, których wzorce są zatwierdzone przez PZHGRiDI. 

Ocena i wyniki konkursów zostaną wpisane do katalogu wystawy. W przypadku gołębi i 

drobiu, do konkursu mogą startować ptaki hodowców zrzeszonych w PZHGRiDI, 

pochodzące z ich hodowli, posiadające obrączki rodowe obowiązujące w Federacji 

Europejskiej. Ptaki nie pochodzące z własnej hodowli, z innymi obrączkami niż 

obowiązujące, lub nie posiadające polskiego wzorca mogą uczestniczyć w wystawie jako 

"pokaz". 

Ocenę eksponatów przeprowadza Komisja Sędziowska wyznaczona przez Zarząd 

WZHGRiDI z siedzibą w Łodzi w porozumieniu z Głównym Kolegium Sędziów PZHGRiDI, 

której werdykt jest ostateczny. Ocena będzie dokonana zgodnie z zasadami 

zatwierdzonymi w regulaminach PZHGRiDI. W czasie trwania oceny w sali mogą 

przebywać tylko sędziowie, asystenci oraz osoby wyznaczone przez organizatora. Ocena 

zostanie przeprowadzona według skali ocen zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez 
Kolegium Sędziów PZHGRiDI. 
 

 97-100 pkt - doskonały - Ds 

    96 pkt  - wybitny - W  

 93-95 pkt - bardzo dobry - Bd 

 91-92 pkt - dobry - D 

 90 pkt  - zadowalający - Z 

 0-89 pkt - niezadowalający - N 

 Pokaz  - bez oceny - Bo 

 

 

ZAOSTRZENIA ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania gołębi chorych, bez 

obrączek rodowych, bądź zgłoszonych po terminie. W przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych w trakcie wystawy gołębie przenoszone będą do izolatek.  

2. Organizator nie odpowiada za gołębie padłe nie z jego winy. 

3. Organizator zapewnia nadzór weterynaryjny oraz całodobową ochronę 

wystawionych eksponatów a także wyżywienie. 

4. Karmę dla ptaków gwarantowanej jakości zapewni w czasie wystawy Organizator. 

5. Za zaginione gołębie właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 zł. 

6. Organizator nie odpowiada za zaginione eksponaty za giełdzie. 

7. Na terenie Sali wystawowej po jej otwarciu nie wolno wnosić gołębi i klatek. 

8. Na terenie Sali wystawowej nie wolno palić papierosów oraz spożywać alkoholu. 

9. Na terenie Wystawy podczas jej trwania można przebywać bez wierzchniego 

okrycia. 

10. Wystawca nie może wszczynać publicznych dyskusji dotyczących oceny gołębi z 

organizatorem bądź sędzią. 

11. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wystawy. 

12. Nie przestrzeganie regulaminu wystawy przez członków WZHGRiDI będzie 

rozpatrywane przez Sąd Koleżeński Związku. 

13. Wystawca jest zobowiązany do terminowego dostarczenia eksponatów i ich 

odbioru po zakończeniu wystawy. 

 

 

 



Kolekcje  i nagrody  

 

Konkurs kolekcji odbędzie się pod warunkiem wystawienia w tej samej rasie 

minimum trzech kolekcji przez trzech różnych hodowców. Kolekcje tworzą wszystkie 

gołębie w tej samej rasie wystawione przez jednego hodowcę, nie mniej jednak niż cztery 

ptaki. Cztery ptaki tego hodowcy z najwyższą oceną są brane pod uwagę przy 

przyznawaniu miejsc w konkursie. Stanowią one kolekcję konkursową. Konkurs wygrywa 

ta kolekcja, która uzyska najwyższą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez dwie 

lub więcej kolekcji jednakowej ilości punktów, w wyznaczaniu miejsca kolekcji bierze się 

pod uwagę kolejno kolekcje ze: "Zwycięzcą w rasie", z "Wyróżnionym w rasie", z 

najwyżej ocenionym gołębiem lub według wskazania sędziego. 

Punktowane są kolekcje od pierwszego do piątego miejsca w rasie PDL 

Srebrniak, PDL Perłowy i PDL Sroka Łowicka, w pozostałych rasach od pierwszego do 

trzeciego. 

 

Tytuł „Zwycięzcy w Rasie” uzyska gołąb jeżeli wystawionych będzie co najmniej 

12szt. gołębi w danej rasie przez trzech wystawców. 

Tytuł „Wyróżniony w Rasie” otrzyma gołąb jeżeli wystawionych będzie co 

najmniej 8szt. gołębi przez jednego wystawcę. Przy dużej ilości gołębi w tej samej rasie 

może być dodatkowo przyznany drugi tytuł Wyróżniony w Rasie. 

Z pośród wszystkich Zwycięzców w Rasie od 96 pkt. wyłoniony będzie „Zwycięzca 

Wystawy Wojewódzkiej”. 

Dla hodowcy wystawiającego największą ilość eksponatów podczas wystawy 

będzie przyznany puchar „Wystawca 2014r”. 

Dla najmłodszego wystawcy (niepełnoletniego) będzie przyznany puchar  

„ Młodzierzowiec 2014r”.   

 

 

UWAGA! 

  

Istnieje możliwość wcześniejszego wykupienie miejsc na giełdzie, z chwilą 

rozpoczęcia przyjmowania eksponatów.  

- Wszyscy uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

- Regulamin Wystawy Wojewódzkiej został zatwierdzony przez Zarząd. 

W wystawie mogą uczestniczyć Kluby zarówno zrzeszone w PZHGRiDI, jak i 

działające przy poszczególnych stowarzyszeniach. Mogą one zaznaczać swą obecność 

klubową na wystawie np. w formie baneru po uzgodnieniu z Organizatorem. 

 

Hodowcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonywaniu zdjęć eksponatom 

oraz udostępnienie wizerunku wystawianych eksponatów w katalogu Wystawy, prasie 

branżowej i innych środkach masowego przekazu. Niewyrażenie powyższej zgody musi 

być wyraźnie zaznaczone na Zgłoszeniu eksponatów. 

 

 

 

Dodatkowych informacji w sprawie wystawy udzielają: 

Walczak Przemysław   tel. +48 609 096 229, 

Marciniak Wiesław       tel. +48 606 348 006.  

  
 


