ul.Opolska 115, 61-404 Poznań

tel.601-770-672

Zaprasza na
Regionalną Wystawę Młodych Gołębi Rasowych i Drobiu
.
Ozdobnego
Oraz Wystawę Królików org.przez Krajowy Związek Królików
w Gnieźnie
Poznań 14 –15 listopada 2015 r.
Regulamin wystawy
1. Organizatorem wystawy jest Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego w Poznaniu.
2. Wystawa odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14
w hali nr 4 w dniach 14-15 listopada 2015 roku.
3. Wystawa obejmuje gołębie rasowe, drób, króliki i ptaki egzotyczne.
4. Opłaty wynoszą:
a/ klatkowe za gołębia, drób, królika ……………………………………………. 1 szt. 12 zł
b/ klatkowe za barwnogłówkę poznańską …………………………………….. 1 szt. 9 zł
c/ wpisowe ………………………………………………………………………………… 60 zł
d/ reklama w katalogu /tylko w kolorze czarno-białym/
- za stronę …………………………………………. 100 zł
- za ½ strony ………………………………………. 50 zł
e/ bilet wstępu 15 zł, dzieci i młodzież do lat 16 – wstęp wolny
5. Kartę zgłoszenia eksponatów po czytelnym wypełnieniu / z aktualną nazwą rasy zgodną z
wzorcem / wraz z opłatą i potwierdzeniem przynależności do Związku należy przesłać na
adres: Paweł Lis Pl. Cyryla Ratajskiego 10d/1 61-726 Poznań tel. 501221498 lub e-mail
lisowna1@wp.pl Wpłaty dokonać na konto Związku: 51 1240 1750 1111 0010 2500 9946.
Poznański ZHGRiDO 61-404 Poznań ul. Opolska 115. Ksero wpłaty dołączyć do
zgłoszenia.
Zgłaszający otrzyma powiadomienie o przydzielonych numerach klatek dla zgłoszonych eksponatów
wystawowych. Powiadomienie to, należy dostarczyć wraz ze zwierzętami wystawowymi w dniu 12 lub 13
listopada 2015 roku tj. w czasie ich osadzania na wystawie.
6. Ostateczny termin przesłania zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem wpłaty upływa z dniem 30
października 2015 roku.

7. Uwagi dot. zgłaszania zwierząt wystawowych.
- brak opłaty w w/w terminie spowoduje nie przyjęcie eksponatów na wystawę.

- zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe. Przy przyjmowaniu ich wymagane
będzie świadectwo zdrowia. Zwierzęta z objawami chorobowymi nie będą przyjęte a w
przypadku wystąpienia takich objawów w czasie wystawy będą usunięte do izolatki.
- W wystawie mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zrzeszeni w związkach,
stowarzyszeniach, klubach zgłaszając swe gołębie, drób ( z obrączką), króliki (znakami
rodowodowymi) obowiązującymi w Polskim Związku. Wystawcy zagraniczni z obrączkami
obowiązującymi w Federacji Europejskiej.
- Zgłoszone gołębie rasowe muszą mieć jedną znormalizowaną obrączkę.
- Cenę biorącego udział w wystawie gołębia / eksponatu/ a przeznaczonego do sprzedaży
należy podać w odpowiedniej rubryce zgłoszenia, co zostanie umieszczone w katalogu.
- Zwierzęta nieposiadające polskiego wzorca lub innymi obrączkami, znakami
rodowodowymi mogą być wystawione bez prawa udziału w konkursie a w karcie oceny i
katalogu będzie umieszczony zapis „ POKAZ”.
8. Przyjęcie eksponatów na wystawę odbędzie się w hali nr 4 MTP /wjazd od ul. Śniadeckich/
w dniu:
- 12 listopada /czwartek/ w godzinach 18ºº – 22ºº
- 13 listopada / piątek / w godzinach

7ºº – 9ºº

9. Ocenę eksponatów przeprowadzi w dniu 13 lutego 2015 r. komisja sędziowska ( zgodnie z
Regulaminem Wystaw i Instrukcjami Oceny Polskiego Związku), której werdykt jest
ostateczny. Wszystkie oceny zostaną umieszczone w katalogu.
10. Wystawa będzie czynna: Wjazd od ulicy Bukowskiej
14 listopada od godz. 8ºº do 17ºº

oraz

15 listopada od godz. 8ºº do 13ºº

11. Wydawanie eksponatów wystawowych:
- w czasie wystawy przy sprzedaży eksponatu i opłaceniu 20 zł w biurze wystawy
wydanie nastąpi /w sobotę po godz. 12ºº a / w niedzielę bez ograniczeń/.
- po zakończeniu wystawy od godz. 13ºº ( w pierwszej kolejności dla zamiejscowych)

12. PZHGRiDO organizuje w dniu 15 listopada (niedziela) o godz.11ºº okolicznościowe spotkanie wystawców na terenie MTP, podczas, którego zostaną wręczone nagrody dla wystawców ( 1 kolekcje, zwycięzcy w rasie).
Pozostałe nagrody będą do odebrania w biurze organizatora wystawy.

13. Konkursy i nagrody: dla zwierząt ( gołębie, drób i króliki)
„Najlepsza kolekcja”- w tym konkursie wybierana zostaje I,II,III kolekcja zwierząt trzech
różnych wystawców w danej rasie, wystawiających po 4 zwierzęta. Hodowca zajmujący I
kolekcję w rasie zdobywa tytuł „Najlepsza kolekcja na rok 2015”. Do konkursu wlicza się
punkty uzyskane przez cztery najwyżej ocenione zwierzęta danego wystawcy. W przypadku
uzyskania tej samej oceny przesądza „ Zwycięzca rasy’, „Wyróżniony w rasie”, najwyżej
ocenione zwierzę, decyzja sędziego.
„ Zwycięzca w rasie” (ZR) – otrzymuje najwyżej ocenione zwierzę, jeżeli wystawionych
będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie, przez co najmniej 3 wystawców

„ Wyróżniony w rasie „ (WR) – otrzymuje zwierzę, które zostało najwyżej ocenione
spośród stawki minimum 8 zwierząt. W przypadku dużych stawek zwierząt w danej rasie będą
przyznane dodatkowe tytuły.
„ Najlepszy w rasie” (NR) – tytuł ten otrzyma zwierzę w danej rasie w przypadku
wystawiania przez jednego wystawcę minimum, 6 szt. zwierząt.
„ Zwycięzca wystawy” – zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród „Zwycięzców w
rasie” (gołębi, drobiu i królików), które uzyskały minimum, 97 pkt.
PTAKI EGZOTYCZNE: zgłaszanie ptaków (ilość, cena za sztukę) po uzgodnieniu z
Komitetem Organizacyjnym.
Oceniane będą pojedyncze eksponaty, pary i kolekcje w klasie wystawowej – nagrody wg.
decyzji sędziego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Komitet Wystawy przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte na wystawę eksponaty i w
przypadku zaginięcia lub padnięcia z winy organizatora zostanie wypłacone odszkodowanie w
wysokości 100 złotych.
- W wyznaczonej części hali nr 4 będzie dział sprzedaży i wymiany nadwyżek hodowlanych
gdzie opłata za „oczko” wynosi 20 zł i będzie pobierana w dniach wystawy. Zgodnie z
wymogami europejskimi i lekarza weterynarii w jednej klatce „oczku” może znajdować się
maksymalnie 6 sztuk gołębi. Wobec powyższego hodowca wchodzący na giełdę musi wykupić
tyle „oczek”, aby wnoszoną ilość gołębi mógł umieścić po 6 sztuk w jednym „oczku”. Hodowca
niestosujący się do powyższej reguły nie zostanie wpuszczony z dodatkowymi eksponatami na
teren giełdy.
-Sprzedaż zwierząt na giełdzie odbywać się będzie z klatek organizatora. Po zakończeniu
każdego dnia sprzedaży właściciel przyniesionych zwierząt jest zobowiązany zabrać je z terenu
giełdy.
- Na teren części wystawowej hali nr 4 nie wolno wnosić gołębi ani innych zwierząt niebiorących
udziału w wystawie oraz klatek i innych pojemników.
- Hodowca biorący udział w wystawie wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych
oraz udostępnienie wizerunku wystawianych zwierząt do celów związanych z wystawą.
- Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i zaleceń Komitetu
Organizacyjnego Wystawy.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub inne przez niego
niezawinione.

- Wszelkie pytania, uwagi i wnioski prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego Wystawy:
Wojciecha Turskiego tel. 696 468 635 oraz Waldemara Kosickiego tel. 667 699 009.
Natomiast pytania dot. stoisk handlowych do Tadeusza Zienkowicza tel. 602 795 518.
- Regulamin został skonsultowany z wystawcami i zatwierdzony przez Zarząd
PZHGRiDO.
Prezes Poznańskiego ZHGRiDO
Tadeusz Zienkowicz

