Regulamin
27–28 lutego 2016 r.
Pod Największym Strusiem w Polsce
Honorowy Komitet Organizacyjny pod patronatem Ryszarda Wittke
- Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
Stanisław Witusiński - Prezes PZHGP w Lęborku, Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych
Jerzy Klein
- Hodowca Gołębi Pocztowych oraz Drobiu Ozdobnego
Rafał Gajewski
- Hodowca Gołębi Rasowych, Ozdobnych
Henryk Zaborowski - Hodowca Gołębi Pocztowych
Piotr Sławecki
- Lekarz Weterynarii
Krzysztof Pruszak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
ORGANIZATOR: GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WSPÓŁORGANIZATOR: HODOWCY GOŁĘBI RASOWYCH i DROBIU RASOWEGO
POKAZ MA CHARAKTER OTWARTY
WARUNKI UCZESTNICTWA OKREŚLA REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POKAZU http://www.goknwl.pl/
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Pokazie jest przesłanie czytelnie wypełnionego. Formularz w miarę możliwości
powinien być wypełniony we wszystkich rubrykach i musi zawierać obowiązkowo: oficjalną nazwę rasy
wystawionego zwierzęcia
Zgłoszenia do dnia 20.02.2016 r. bez opłat
(TERMIN NIEPRZEKRACZALNY - liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora), na adres:
GOK NWL, 84 - 351 Nowa Wieś Lęborska ul. Lęborska 20, nr tel. +48 602 379 338,
adres mailowy: kpruszak.promocja@gmail.com
Zgłoszone na wystawę ptaki muszą być zdrowe - wymagane świadectwo szczepień.
Zwierzęta z objawami chorobowymi nie zostaną przyjęte na wystawę (bez zwrotu kosztów), a w przypadku
wystąpienia objawów chorobowych podczas trwania wystawy zostaną przeniesione do izolatki.

Opieka weterynaryjna: Piotr Sławecki
- Lekarz Weterynarii
Uwaga – Ograniczona ilość 120 eksponowanych ptaków.
OCENA SĘDZIOWSKA
W konkursach i nagrodach biorą udział zwierzęta wystawione z własnej hodowli.
Ocena będzie dokonana zgodnie z zasadami i kryteriami organizatora.
KONKURSY I NAGRODY
„Champion Wystawy Nowowiejskiej” (CHWN) w danej grupie zwierząt otrzymuję ptak, który otrzymał
najwyższą ocenę w danej rasie i został wybrany przez trzyosobową komisję sędziowską. Champion wystawy
zostaje wybrany z pośród gołębi, drobiu rasowego.
W ramach projektu sieciowego: „Błękitna Kraina Maratonu Ekologicznego”
Produkt Turystyczny Nr IV „Enklawa Ekologiczno Historyczna Obliwice”
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Krzysztof Pruszak, 602 379338

.„Mistrz Nowowiejski” w rasie (MN) – W konkursie uczestniczą tylko zwierzęta wystawione
przez nowowiejskich wystawców.
„Champion” w rasie (CH)– tytuł ten otrzyma ptak, który otrzyma najwyższą ocenę i werdykt zostanie
zatwierdzony przez Przewodniczącego komisji sędziowskiej.
„Zwycięzca” w rasie (ZW)– tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony ptak, który otrzyma ocenę i wystawionych
będzie minimum 12 szt. w danej rasie.
„Wyróżniony” w rasie (W)– tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony ptak jeżeli wystawionych będzie minimum
8 szt. w danej rasie przez co namniej dwóch wystawców.
Wręczanie zdobytych nagród odbędzie się w dniu 28.02.2016 r. (niedziela) od godz. 1200
( Nagrody nie odebrane w tym dniu zostaną przekazane na poczet organizatorów wystawy)
TERMINARZ Pokazu
Przyjęcie ptaków:
Sobota, 27.01.2016 r. od godz. 800 do godz. 900.
Ocena ptaków:
Sobota, 27.02.2016 r. od godz. 13oo rozpoczęcie sędziowania
Pokaz czynny będzie w dniach:
Sobota 27. 02. 2016 r od godz. 800 do godz. 1700
Niedziela 28. 02. 2016 r. od godz. 900 do godz. 1500
Uroczyste otwarcie Wystawy:
Sobota 27.02.2016 r. godz. 1200 w Sali GOK Nowa Wieś Lęborska
Wręczenie Nagród i wyróżnień:
Każdy wystawca uzyska certyfikat udziału w Pokazie
Niedziela 28. 02. 2016 r. – godz. 1200 w Sali GOK Nowa Wieś Lęborska
Zamknięcie Pokazu i wydawanie ptaków nastąpi:
28-02-2016 r od godz. 1500.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieodebrane ptaki z wystawy do godz. 1600
w dniu 28 – 02 – 2016 r.
W Sobotę 27. 02. 2016 r od godz. 800 do godz. 1700 , i Niedzielę 28. 02. 2016 r. od godz. 900 do godz. 1500 jest
możliwość wystawienia eksponatów Hodowlanych na wolnym powietrzu przy muszli pod największym
strusiem w Polsce celem prezentacji i wymiany na zasadach własnych uzgodnień towarzyskich hodowców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komitet Organizacyjny przyjmuje odpowiedzialność za zwierzęta od chwili przyjęcia na Pokaz
do jego zakończenia
Wszyscy uczestnicy Pokazu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
Na terenie Pokazu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania w stanie nietrzeźwym. Zabrania
się wnoszenia na hale wystawowe toreb, klatek i innych większych pakunków. Hodowcy biorący udział
w Pokazie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z organizacją Pokazu,
wykonywanie zdjęć ptaków oraz udostępnienie wizerunku wystawianych ptaków w katalogu Pokazu, prasie
branżowej i innych środkach masowego przekazu.

Organizator Krzysztof Pruszak
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