
    Regulamin  

 

I  Wystawa Regionalnego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi 

Rasowych Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarzu 

W Bydgoszczy 

 
I. ORGANIZATOR  WYSTAWY 

Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarzu 

    

II. TERMIN  I  MIEJSCE  WYSTAWY 

Wystawa odbędzie się 17-18 grudnia 2016r. w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawniczym, ul. 

Gdańska 187 (Myślęcinek) 

 

1.Osadzenie eksponatów nastąpi w 15.12.2016r. od godziny 20:00 do 16.12.2016r. do godziny 9:00. 

 

2.Ocena eksponatów nastąpi w dniu 16.12.2016r. od godziny 10:00. 

 

3.Otwarcie wystawy nastąpi 17.12.2016r. o godzinie 8:00.. 

 

4. Uroczyste zakończenie wystawy i wręczanie nagród nastąpi dnia 18.12.2016r. o godzinie 12:00.  

 

5. Zamknięcie wystawy i wydanie eksponatów nastąpi w dniu 18.12.2016r. o godzinie 16:00. 

 

 

III. ZGŁOSZENIE  EKSPONATÓW  I WARUNKI  UCZESTNICTWA : 

 

1. Wystawca musi być wyłącznie hodowca zrzeszony w Związku, Stowarzyszeniu lub klubie 

wchodzących w struktury P.Z.H.G.R.iD.I. z terenu całego kraju oraz hodowcy z zagranicy uznanych 

przez Federację Europejską. 

 

2. Zgłoszone na wystawę eksponaty powinny posiadać jedna obrączkę rodowa ( a króliki znaczniki) 

rozprowadzane przez P.Z.H.G.R.iD.I. 

 

3. Dostarczone eksponaty powinny być zdrowe, a hodowcy powinni obowiązkowo przedstawiać 

organizatorowi zaświadczenie wydane przez lekarza Weterynarii informując o stanie zdrowa i 

szczepieniach przeciwko chorobach wirusowych. 

 

4. Zgłoszenie eksponatów na karcie zgłoszeń należy wypełnić czytelnie i przesłać wraz z opłatami na 

adres skarbnika kol. Jerzego Bassaka, ul. Niecała 28A, 85-516 Bydgoszcz lub przesłać pieniądze na 

konto a potwierdzenie wpłaty wysłać wraz ze zgłoszeniem na adres powyżej podany. Numer konta 85 

7999 9995 0652 3244 1504 0001. 

 

5. Organizator Wystawy zastrzega sobie praw do nieprzyjęci eksponatów na wystawę bez podania 

przyczyny. 

 

6. Kartę zgłoszeń należy przesłać wraz z opłatą do dnia 5.12.2016 
 

 

 

 

 



IV.  OPŁATY  ZA  UDZIAŁ  W  WYSTAWIE  

 

1. Koszt uczestnictwa : 

- wpisowe 50 zł, 

- wpłata za jeden eksponat 10 zł, 

- opłata za wcześniejszy odbiór eksponatu 20 zł, 

- opłata za oczko na gołębia 10 zł, 

- bilet wstępu 10 zł. 

 

2. Za wpisowe wystawca otrzymuje : 

-wolny stęp, 

- kartę oceny, 

- katalog wystawy, 

-nagrodę za zdobyte miejsce, 

- udział w uroczystym zakończeniu wystawy, 

 

V. KOMISJA  SĘDZIOWSKA  I  OCENA  EKSPONATÓW  

1. Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator Wystawy w uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.iD.I. 

 

2. Sędziego obserwatora wyznacza Przewodniczący Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.iD.I. 

 

3. Ocena wystawionych eksponatów odbywa się zgodnie z Regulaminem Wystaw wydanym i 

zatwierdzonym przez Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.iD.I. 

 

4. W czasie trwania oceny na Hali Wystawowej mogą być obecni jedynie sędziowie, asystenci, 

sekretarz i osoby niezbędne do funkcjonowania Wystawy. 

5. Sędziowanie odbywa się bezpośrednio na kartach ocen z wpisanymi numerami klatki i rasy 

eksponata na których znajduje się pieczątka Organizatorów Wystawy. W przypadku pomyłki na karcie 

ocen Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wydaje nowa kartę, a anulowaną kartę dołącza do 

protokołu. Zmian karty może nastąpić tylko w trakcie tworzenia oceny, przed wpisaniem zbiorowych 

arkuszy ocen. 

 

6. P o zakończeniu oceny, sędziowie podpisują i stemplują karty, nanoszą dane na zbiorcze protokoły i 

ustalają lokaty konkursu. 

  

7. Karta ocen która nie jest podpisana i podbita imienna pieczątką sędziego oraz nie posiada pieczęci 

Organizatora Wystawy jest nieważna.   

 

8. W karcie oceny powinien być wpisany przez sędziego numer obrączki. 

 

 

VI. KONKURSY  I  NAGRODY  

 

1. Champion wystawy w danej grupie zwierząt otrzyma najwyżej oceniony eksponat wybrany przez 

trzy osoby Komisji Sędziowskiej. 

 

2. Champion w rasie tytuł ten otrzymuje eksponat który otrzyma 97 lub 96 pkt i został wystawiony w 

danej rasie 12 szt. Przez 3 wystawców. 

 

3. Nagrodę Zwycięzcy w rasie uzyskuje eksponat, jeżeli w danej rasie wystawionych minimum 8 

sztuk zwierząt przez co najmniej trzech wystawców. 

 

4. Nagrodę Wyróżniony w rasie otrzymuje eksponat, jeżeli w danej rasie jest wystawionych minimum 

6 sztuk zwierząt przez dwóch wystawców. 



 

5. Nagroda Najlepszy w rasie otrzyma eksponat, jeżeli zostanie wystawionych 6 sztuk zwierząt w 

danej rasie jednego wystawcy. 

 

6. Kolekcja I, II, III. 

Zostanie przeprowadzona w rasach w których udział weźmie trzech wystawców a ich cztery eksponaty 

otrzymają ocenę pozytywną.   

 

VII. ZASTRZEŻENIA  ORGANIZATORA  WYSTAWY  

 

1. Organizator Wystawy bierze odpowiedzialność za wystawiane zwierzęta od momentu przyjęcia do 

chwili wydania ich z klatek wystawowych zapewniając im wyżywienie, opiekę i nadzór 

weterynaryjny. 

 

2. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych i po terminie 

osadzenia eksponatów. 

 

3. Organizator Wystawy nie odpowiada za padłe eksponaty w czasie wystawy nie z winy 

Organizatora.  

 

4. Za zaginione eksponaty z wystawy właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 zł 

(słownie: sto złotych) podobnie, jak w przypadku eksponatów padłych z winy Organizatora Wystawy. 

 

5. Organizator Wystawy nie pokrywa szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych niezależnych od 

Organizatora. Np. pożar, powódź, zakaz urządzenia wystaw wydany przez instytucje od tego 

uprawnione i inne. 

 

6. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu. 

 

7. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki hodowlanej, regulaminu i zarządzeń 

Organizatora. 

 

8. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie i obowiązują zapisy zawarte 

MW Regulaminie Wystaw P.Z.H.G.R.iD.I. 

 

9. Interpelacja, zapytania i wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Wystawy należą wyłącznie do 

Komitetu Organizacyjnego Wystawy. 

 

 

 

 

Z poważaniem Komitet Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

Prezes 


