REGULAMIN REGIONALNEJ WYSTAWY
KZHGRE-POiDI
WŁOCŁAWEK 2020
Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików Włocławek 2020
odbędzie się w dniach 28-29.11.2020 r. na terenie OSIR-u we Włocławku
Hala Sportowo-Widowiskowa Al. Chopina 8.
ORGANIZATOR
Organizatorem wystawy jest Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich – Ptactwa
Ozdobnego i Drobnego Inwentarza z siedzibą we Włocławku, dalej jako: KZHGRE-POiDI
UCZESTNICY
Uczestnikami Regionalnej Wystawy mogą być:
- hodowcy zrzeszeni w strukturach PZHGR i DI
- hodowcy krajów zrzeszonych w Federacji Europejskiej
W ramach wystawy odbędzie się:
- konkurs drużynowy
- konkurs PDL Srebrniak
- konkurs PDL Perłowy
- konkurs PDL Sroka Łowicka
- konkurs Krymka Polska
- konkurs Loczek
- konkurs w rasach gołębi niemieckich
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
Formularz w miarę możliwości powinien być wypełniony we wszystkich rubrykach i musi
zawierać obowiązkowo: oficjalną nazwę rasy wystawionego eksponatu, płeć, kolor oraz wpisaną

przynależność hodowcy do związku.
Zgłoszenia wraz z kserokopią dokonania opłaty należy przesłać w terminie do dnia 15.11.2020r.
(po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)-liczy się data wpływu zgłoszenia do
Organizatora, na adres: Ryszard Suski, Stary Brześć 9 C 87-870 Brześć Kujawski
lub pocztą elektroniczną na adres: jerzy@gastro-bud.pl
Opłaty należy dokonywać przelewem na konto: KZHGRE-POiDI ,
nr konta: Bank Zachodni WBK 71 1090 1519 0000 0001 3721 7689
Informacje w sprawie wystawy udzielają członkowie Zarządu.
ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Wszelkich informacji można zasięgnąć pod numerami telefonu:
Jerzy Cierlicki – Tel. 608-030-225
Ryszard Suski – Tel. 604-792-630
lub drogą elektroniczną pod adresem: jerzy@gastro-bud.pl
OPŁATY
-opłata wpisowa- 50 zł
-opłata za wystawione zwierzęta:
- gołębie - 5 zł /szt
- drób – 5 zł/szt
- króliki – 5 zł/szt
- ptactwo egzotyczne 2 zł/szt
- woliera własna 50 zł/szt
- ”oczko” wymiany materiału hodowlanego (jeden dzień) – 10 zł/szt
- bilet wstępu osoby dorosłe -10 zł
- bilet wstępu ulgowy emeryci -5 zł
- bilet wstępu dzieci – wstęp wolny
Zgłoszone na wystawę eksponaty 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.
Uwaga – wiek eksponatów do lat 5. Konkursy rocznik 2020.
Oceniane będą zwierzęta, których wzorce są zatwierdzone przez Prezydium Kolegium Sędziówwzorce Unii Europejskiej.
Ocenę zwierząt przeprowadza Komisja Sędziowska wyznaczona przez organizatorów w
porozumieniu z OKS przy PZHGRi DI.
Eksponaty, takie jak: króliki, ptactwo egzotyczne, drób ozdobny będą oceniane przez Komisję
Sędziowską.
KONKURSY I NAGRODY
,,Champion Wystawy Regionalnej”(CHWR) w danej grupie eksponatów otrzymuje zwierzę,
które otrzymało najwyższą ocenę w danej rasie i zostało wybrane przez Komisję Sędziowską.
Champion wystawy zostaje wybrany spośród gołębi.
,,Wyróżniony” w rasie (W) jeżeli wystawione będą minimum 4 sztuki eksponatów w danej rasie
przez każdego wystawcę (co najmniej 3 wystawców) .

Wręczanie zdobytych nagród odbędzie się w dniu 29.11.2020r.(niedziela) od godz.12.00.
(Nagrody nie odebrane w tym dniu zostaną przekazane na poczet organizatorów wystawy)
TERMINARZ WYSTAWY
Przyjęcie eksponatów:
Piątek, 27.11.2020r. od godz.11.00 do godz.14.00
Ocena eksponatów:
Piątek, 27.11.2020r. od godz.15.00
Wystawa czynna będzie w dniach:
Sobota: 28.11.2020r. od godz. 8.00 do godz.17.00
Niedziela: 29.11`.2020r. od godz. 8.00 do godz.14.00
Wcześniejsze wydanie eksponatów z klatek wystawowych oraz wolier jest możliwe po
dokonaniu opłaty:
-20 zł za każdy eksponat (1 szt.)
Wymiana materiału hodowlanego na terenie wystawy jest uzależniona od rozwoju zagrożenia
COVID-19:
Zamknięcie Wystawy i wydanie eksponatów nastąpi w dniu 29.11.2018r. od godz.14.00
Zabrania się wcześniejszego wchodzenia na hale wystawowe z klatkami transportowymi.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieodebrane eksponatów z wystawy do godz.14.30
w dniu 29.11.2019r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
⁃ 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 plakatu po uzgodnieniu z Organizatorem.
⁃ Komitet Organizacyjny przyjmuje odpowiedzialność za eksponaty od chwili przyjęcia na
Wystawę do jej zakończenia. W przypadku zaginięcia lub padnięcia zwierzęcia z winy
Organizatora, zostanie wypłacone 100 zł zadośćuczynienia.
⁃ Na terenie Wystawy zostanie wydzielona strefa wymiany materiału hodowlanego. Organizator
nie odpowiada za zwierzęta w strefie wymiany materiału hodowlanego.
⁃ Wszyscy uczestnicy wystawy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
⁃ Zabrania się wnoszenia na hale wystawową toreb, klatek i innych większych pakunków.
⁃ Wszystkich przyjezdnych informujemy, że są bezpłatne miejsca parkingowe
⁃ Regulamin Wystawy Regionalnej został zatwierdzony przez Zarząd KZHGRE-POiDI
⁃ Hodowcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonanie zdjęć zwierzętom oraz udostępnianie
wizerunku wystawianych zwierząt w prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu.
KOMITET ORGANIZACYJNY
V-ce prezes
Ryszard Suski

Prezes
Jerzy Cierlicki

