
REGULAMIN KRAJOWEJ  WYSTAWY  GOŁĘBI  MŁODYCH
"CZAPLINEK 2009"

I. ORGANIZATOR

1. Środkowopomorski   Związek   Hodowców   Gołębi   Rasowych   i   Drobnego
Inwentarza  w  Koszalinie.

2. Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Czaplinku.
3. Polski  Związek  Hodowców  Gołębi  Rasowych  i  Drobnego  Inwentarza  z siedzibą

w  Tarnowie.
4. Wystawa   odbędzie   się   pod   patronatem   Marszałka   Województwa

Zachodniopomorskiego  oraz Starosty  Powiatu  Drawskiego.

II. WARUNKI  UCZESTNICTWA

1. Wystawcą  może  być  wyłącznie  hodowca  zrzeszony  w  regionalnym  związku,
kole  lub   klubie, wchodzących  w  struktury  PZHGRiDI.

2. Zgłoszone  na  wystawę  gołębie, winne  pochodzić  wyłącznie  z  własnej  hodowli
rocznika  2009 r., zaobrączkowane  jedną  obrączką  rodową, rozprowadzanymi  lub
zaakceptowanymi  przez  Zarząd  Główny  Polskiego  Związku.

3. Gołębie  rasowe, nie  posiadające  polskiego  wzorca, zaobrączkowane  obrączką
zagraniczną  lub  inną, wystawiane  mogą  być  wyłącznie  w  kategorii “pokaz”, bez
prawa  do  oceny  przez  Komisję Sędziowską. 

4. Podczas   przekazywania   eksponatów   na   wystawę,  należy   obowiązkowo
przedstawić  organizatorowi   wystawy  zaświadczenie  wydane  przez  lekarza
weterynarii, informujące  o  stanie  zdrowia oraz  szczepieniu  przeciw  chorobom
wirusowym  wystawianych  gołębi.

5. Dokonać  do  dnia  10  października  2009 r. zgłoszeń  gołębi  oraz  uiścić  z  tego
tytułu  opłaty na  adres : Adam  Radliński  ul. Jana  z  Kolna  14/2  75-204  Koszalin
Tel. (0-94) 346-35-44  lub  503-718-817.

6. Rezerwację zakwaterowania należy zgłaszać do Kol.  Andrzeja Polewacza na adres
78-550 Czaplinek, ul. Wąska 2, lub telefonicznie nr: 502 339 417.

  
III. OPŁATY

1. Wpisowe .............................................................................................................40 zł 
2. Za  1  sztukę  zgłoszonego  gołębia ...................................................................10 zł
3. Giełda - oczko .....................................................................................................10 zł 
4. Wcześniejsze  wydanie  gołębia  z  klatki  wystawowej ......................................20 zł
5. Reklama  w  katalogu  wystawy (czarno-biała):

 strona ............................................................................................................50 zł
 1/2 strony ......................................................................................................25 zł 

IV. HARMONOGRAM  WYSTAWY

1. Wystawa  odbędzie  się  w  dniach  07-08  listopad  2009 r.
2. Miejsce  wystawy - hala  widowiskowo- sportowa  ul. Wałecka  49  w  Czaplinku.  
3. Przyjmowanie  oraz  osadzanie  gołębi  w  klatki - 05.11.2009 r. (czwartek) od  godz.

15.00 - 22.00.
4. Ocena  gołębi  przez  komisję  sędziowską - 06.11.2009 r. (piątek).
5. Wystawa  dla  zwiedzających  oraz  giełda  czynna  będzie  w  dniach:

 07.11.2009 r. (sobota) od  godz. 8.00 - 18.00.



 08.11.209 r. (niedziela) od  godz.  8.00 - 16.00

6. Ogłoszenie  wyników  oraz  wręczenie  nagród - Czapliński   Ośrodek  Kultury -
07.11.2009 r. (sobota) o  godz. 15.00.

7. Wydawanie  gołębi  z  klatek - 08.11.2009 r. od  godz. 16.00.

V OBOWIĄZKI  WYSTAWCY

Wystawca  zobowiązany  jest  do:
1. Dostarczenia  na  wystawę  gołębi  wyłącznie  zdrowych  oraz  czystych. 
2. Czytelnego  i  dokładnego  wypełnienia  zgłoszenia.
3. Potwierdzenia  zgłoszenia  przez  Prezesa  macierzystej  organizacji.
4. Przestrzegania  zasad  etyki  hodowcy - wystawcy  oraz  regulaminu  i  zarządzeń

organizatora wystawy.

VI ZOBOWIĄZANIA  ORGANIZATORA  WYSTAWY

1. Organizator   bierze   odpowiedzialność   za   wystawione   gołębie   od   chwili
przyjęcia  do  klatek do  chwili  wydania.

2. Za  zaginione  na  wystawie  gołębie  organizator  wypłaci   odszkodowanie  w
wysokości  100 zł za  sztukę.

3. Wystawionym   gołębiom   zapewnia   się:  całodobowe   wyżywienie,  opiekę
weterynaryjną i ochronę.

4. Bezpłatnego  przekazania  wystawcom  w  ramach  wpisowego:
• katalogu  wystawy
• karty  wolnego  wstępu

5. Zorganizowania,  powołaną   przez   Kolegium  Sędziów  Komisję   Sędziowską
oceny  gołębi, której  werdykt  jest  ostateczny  i  niepodważalny.  

6. Zorganizowania  oraz  nagrodzenia  następujących  konkursów:
• “Zwycięzca  w  rasie”
• “Kolekcja  w  rasie”

7. Zorganizowania  giełdy  nadwyżek  hodowlanych.   

VII KONKURSY  I  NAGRODY

1. Za  kolekcję  przyjmuje  się  4  sztuki  wystawianych  gołębi.
2. Zwycięzcy  w  rasie  oraz  pierwsze  3  kolekcje  w  rasie, nagrodzone  zostaną

pucharami.
3. Konkurs “Zwycięzca  w  rasie”, dotyczy  wyłącznie  tych  ras, gdzie  łącznie  w

danej  rasie wystawionych  będzie  minimum  6  sztuk  gołębi.
4. ”Zwycięzcą  w  rasie” zostaje  gołąb  z  uzyskaną  w  danej  rasie  najwyższą  oceną

- (bez  limitu górnego  jak  i  dolnego).
5. W  przypadku  otrzymania  przez  dwa  lub  więcej   gołębi   jednakowej  ilości

punktów, to o tytule  “Zwycięzca  w  rasie”  decyduje  sędzia  danej  rasy. 
6. W  uzasadnionych  przypadkach, sędzia  może  dodatkowo  dokonać  nominacji

“Wyróżniony w  rasie”.
7. Spośród  gołębi  które  otrzymały  tytuł “Zwycięzca  w  rasie”, powołana  w  tym

celu  Komisja  Konkursowa,  opracuje   formę  oraz  nadzór   wyboru “Zwycięzcę
Wystawy Gołębi  Młodych  na rok  2009”.

8. Dodatkowo   w   tym   konkursie,  wyłonieni   zostaną   zwycięzcy   o   puchar  -
Marszałka  Województwa  Zachodniopomorskiego, Starosty  Powiatu  Drawskiego
oraz  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Czaplinek.



9. W  konkursie  “Kolekcja   w   rasie”  przy   obliczaniu   punktów  oraz   ustaleniu
kolejności  miejsc, mają  zastosowania  zapisy  zawarte  w  Regulaminie  Wystaw
PZHGRiDI.

10.Konkurs “Kolekcja  w  rasie” rozegrany  zostanie, pod  warunkiem, uczestnictwa  w
danej  rasie minimum  3  wystawców  wystawiających  każdy  z   nich  po  minimum
4 sztuki  gołębi.

11. W  przypadku  uzyskanej  przez  dwie  lub  więcej  kolekcji  równej  ilości  punktów,
to  o  kolejności  zajętych  miejsc  w  kolejności  decyduje:
• posiadanie  w  kolekcji “Zwycięzca  w  rasie”
• najwyżej  oceniony  gołąb
• decyzja  sędziego  danej  rasy

VIII POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  eksponaty  padłe  lub  zaginione
na  giełdzie.

2. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  eksponaty  padłe  na  wystawie, nie
zawinione  przez   organizatora   wystawy  (decyduje   oświadczenie   dyżurnego
lekarza  weterynarii).

3. Wszelkie  skargi  oraz  zażalenia  odnośnie  organizatora  wystawy  oraz  sędziów,
kierować należy  wyłącznie  pisemnie  do  Obserwatora  Wystawy (w  terminie
7.11.2009 r. od  godz. 9.00 - 13.00) , bądź  Przewodniczącego  Kolegium  Sędziów.

4. Przyjmowanie  oraz  wydawanie  eksponatów  odbędzie  się  za  pośrednictwem
specjalnego pokwitowania.

5. Interpretacja  regulaminu  wystawy  oraz  udzielania  wszelkiej  informacji, należy
wyłącznie w  gestii  Komitetu  Organizacyjnego  Wystawy.

6. Organizator   w   uzasadnionych   przypadkach,  zastrzega   sobie   prawo   do
odrzucenia zgłoszenia  uczestnictwa  w  wystawie  bez  obowiązku  powiadamiania
o  podjętej  decyzji.  

7. W   szczególnych   przypadkach   istnieje   możliwość   zamiany   wcześniej
zgłoszonych  eksponatów,  wyłącznie   w   tej   samej   rasie,  o   czym   należy
powiadomić  organizatora wystawy  podczas  wsadzania  eksponatów  do  klatek.

8. W  kwestiach  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie,  mają  zastosowanie  i
obowiązują  zapisy  zawarte  w  Regulaminie  Wystaw  PZHGRiDI.

9. Kategorycznie  zabrania  się  w  pomieszczeniach  wystawy, palenia  tytoniu  oraz
spożywania alkoholu.

10.Brak  w  w/w   terminie  opłaty, spowoduje  nie  przyjęcie  gołębi  na  wystawę  oraz
nie  umie szczenie  w  katalogu  wystawy.

11. Gołębie  z  objawami  chorobowymi  nie  zostaną  przyjęte  na  wystawę, a  w
przypadku  wystąpienia  takich  objawów  w  trakcie  wystawy, zostaną  usunięte  z
klatek  wystawowych do izolatki.

12.Organizator  nie  pokrywa  strat  powstałych  na  skutek  nieszczęśliwych  zdarzeń
losowych.

13.Sprzedaż  na  giełdzie  odbywać  się  będzie, wyłącznie  z  klatek  przygotowanych
przez   organizatora   wystawy.  Po   zakończeniu   każdego   dnia   sprzedaży,
zobowiązuje  się  hodowców  do zabrania  materiału  hodowlanego  z  klatek  oraz
pomieszczenia  giełdy.

14. Istnieje  możliwość  rezerwacji  zakwaterowania  u  kol. Andrzeja  Polewacza  pod
numerem telefonu - 502-339-417. 

15.Wszelkich  informacji  i  wyjaśnień  udzielają:
• Prezes:      Marian  Jarząbek         tel. (059) 841-53-31;  693-448-303
• Kierownik: Andrzej  Polewacz      tel. 502-339-417



• Skarbnik:   Adam  Radliński         tel. (0-94) 346-35-44;  503-718-817
• Sekretarz:  Bogusław  Piechota   tel. 501-474-845       

  


