
Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Międzynarodowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu,

Królików i Ptaków Egzotycznych

Poznań 13 . 14 listopad a 20|0 roku.

REGULAMIN WYSTAWY

l. organizatorem wystawy jest Poznański Związek Hodowcow Gołębi Rasowych i Drobiu

Ozdobnego.
f . Wystawa odbędzie się na teręnie Międzyrrarodortych Targor,v Poznańskiclr w hali nr 2

w dniach I3-l4l istopada 2010 roku.
Wystawa obeimuje gołębie rasowe' drób, krÓliki i ptaki egzotyczne. rvszystkie eksponaty
z ostatniego sezol'lu lęgowego.
opłaty wynoszą:

a) klatkorve za gołębia, drób. krolika I szt. - |2 zł
b) wpisowe ( w tym katalog i upominek) - 40 zł

odbior katalogtr i karty wstępu w kasie wvstawY
c) reklama w katalogu (t),lko lv kolorze czarno-biały,.rn)

- Za Stronę
- za'/z strony

Karte zgloszenia zrvierzat rvYst:rr,l'orvYch po czytelrr1.tn w1.petnienitr (z aktualną nazwą rasy

zgodną Z wzorcem), rvraz z opłatą i potwierdzeniem przyna\eŻnoŚci do Związku, na|eŻy

przesłać na adres: Poznański ZwiązekHodorvców Gołębi Rasolvych i Drobiu ozdobnego,

61'-404 Poznań uI. Opolska 115, wpłaty dokonać na konto Związkuz
PEKAO S.A. III olPoznań nr : 51 1240 |7501111 0010 2500 9946.

Zgłaszający otrzyma powiadonrienie o przyc|zielonych numer:rch klatek dla zgłoszonych

zwierząt. Powiaclomienie to, należy dostnrczyć \Yrazze zwierzętami wystawowymi.

ostateczny termin przesłania zg,łoszenia i opłat regularninowych upływa

z dniem 14października 20l0 roku.
UWAGA!
Zgloszenie należy rvypełnić bal.dzo czytelnie!
Brak opłaĘ w rv/lv terminie spolvoduje nie zamiesz(zcnie gołębi w katalogu, oraz nie

przyjęcie na wystawę. Nieoplacone karĘ zgloszeń nie będą Z\Yracane.

Zgłoszone na wystawę zwierzęta nruszą być zdrolve. Przy przyjmolvaniu eksponatów na

wystawę wymagane bęclzie ich świadecfrvo zdrowia podpisane przez lekarza weterynarii.

Zwierz[ta z objawami chorobołvymi nie zostaną przyjęte na wystaw€l l 14' przypadku

wystąpienia takich objalvółv w trakcic wystawy, będą usunięte z klatek wystawowych do

izolatki.
W wystalvie mogą uczestniczyć członkowie Związków zrzeszonych w Polskim ZHGRiDI

oraz wystawcy Zagraniczni. Zg|aszane ptaki muszźr posiaclać obrączki rozprowadzane

przez Polski Związek a króliki odpolr'iedni tatuaż.
frystawcy zagraniczni wystawiają zwierzęt:r zgodnie z zasadami przyjęĘmi

w Federacji Europejskiej.

3.

4 .

6.

1

-  100 zł
- 50 zł'



sędziow'skiej, a na karcie będzie umieszczony napis ,,,POKAZ.

8. Przy.ięcie zwierząt odbędzie się w hali MTP nr 2 ul. Głogowska w dniu 11 listopada 2010
w godzinach 8oo-1800.

9' ocenę eksponatórt,przeprowadzi 12listopada 20i0 roku Komisja Sędziowska, której werdykt

. iest ostatecznv.
l0. Wszystkie oceny zostaną."r,pisane w katalog wystawy.
11' otrvarcie wystau,y nastąpi w dniu l3 l istopada 2010 r. o godzinie 8 00.

Wystarva czyl1na będzie rv dnitt 13 tistopada do godz l7 oo).

W dniu 14 listopada 20 l0 roku rvystawa czynna będzie w godzinach 800- l50
Wcześniej eksponaty nie będą wYdawane' Wyjątek stanowią zwierzęta sprzedane z wystawy,
a ktorycir r'v1'datlie nastąpi nie wcześniej niż po godz. 15oo w.pierrvszynr dniu wystawy
i opłaccniu doclatkorvo 25 zł w.biurze wystawv.

12. Cenę biorącego udział rv r,ł'-r,,'starvie i przeznaczonego do sprzedaży gołębia, na|eŻy podac w
odpowiednie.l i'ubryce zgtoszenia. Cena ta zostanie umieszczona w katalogu.

i3. Wpisor,ve członkow Poznaliskiego ZHGRiDo wynosi 3a zł.
l4. opłara za jeclnq klatkę cla rł1ista'uvców Barr,vnogłórvki Poznańskiej wynosi 9 zł.
15. Sprzedaż w}-stalvian-l,clr eksponatót',l rv czasie rt,vstawy, moze się odbywac wyłącznie

przez kata log i  h i r r ro \\\  s tawy.
ló. Pcznański Zrr.iązeii ilodclwcorł' Gołębi ąo'61a'yclr i Drobiu ozdobnego organizuje w dniu

l3 l istopada 2oI0 roku o godz.14- te.i okolicznoŚciowe spotkanie rvystawcórv - na tęrenie
MTP, na ktorvnr zostaną otrrórvionę problemy hodolvlane i wręczone specjalne nagrody'

17. Konkursy i naglody:
Gołębie:
- o,Najlepsz:ł kolekcja' '  (od I do IiI nl icjsca) .

Zlv y cięzcv o t r.zynrtrj ą n astępu.j ące tytuły :
za I miejsce : ,, Międzynarodowy Mistrz Gołębi Młodych - Poznan 2010''
za II miejsce : ,, Międzynarodowy I \Ą/icemistrz Gołębi Młodych - Poznań 2010''
za III miejsce : ,, Międzynarodow.y II wicenristrz Gołębi Młodych - Poznań2010,,.
Konkurs odbędzie się gdy w wystawie uczestniczycbędzie minimum ttzech wystawców
wystar,viając-vch po minimum 4 gołębie. |)o konkursu zaliczane są ptrnkty 4-ch najwyŻej
ocenionyclt gołębi w przypadku równej iiości punktów o zrtycięstwie przesądza gołąb
,, Zwycięzta V./ rasie'' lub decyduje sędzia oceniający,

- ,,Wyróżniony w ko|orze''. Wyróznienie lv kolorze otrzymuje gołąb, który zostanie
najwyie.j ocenionv spośrod nrinimum 6-ciu gotębi rv danynl kolorze.
Nominacje nadaje sędzia oceniający darrą rasę.

- ,,Zrr'y'cięzca }Y rasie''. Zlvvcięzcąrv rasie zostaje gołąb, ktory zostanie najwyzej oceniony
spośrod minimunr 8-miu gołębi. W prz;'padku duz,vch stawek gołębi moiliwe
jest przyzrranie tytttłorv dwóch zwycięzccl.'v w rasie (decyzja - komisji sędziowskiej
na wniosek sędziego oceniającego dana rasę).

- ,,Champion wystawy''' Spośród zwycię2ggr,1, w rasie będzie nominowanych 8 gołębi do
tego tytułrr . Kazdy nominowany gołąb witlien mieć nrinimum 96 punktów.
otrzyma otr równiez dyplonl. Ze stalvki ..3-miu eksponatólv drogą losowania wyłoniony
zostanie,,Champion lrystawy.

Drób ozdobny:
- ,,Zwycięz'cz. w rasie''. Tyttrl ten otrzytna rlajwyzej oceniony eksponat w poszczególnej

rasie spośrod minimum 4. rech ocenionycli ptakow.
K r ó l i k i :
- ,,Zwycięzca w rasie''. Tytuł ten otrzyna rrajr,vyżej oceniony eksponat w poszczególnej

rasie spoŚrocl rrlininrum 5-ciu ocenicln'vch zwierząt.
Ptaki egzoĘczne:
ocerriane będą po.ied>InC'Z,e eksponat'v. pary i kolekcje w klasie wystarvowej,

)



18. Komitet wystawy przyjmuje odpowiedzialność za gołębie od chwili przyjęcia na wystawę'
W przypadku zaginięcia eksponatu zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości |00 zł.,
podobnie jak w przypadku gołębia padłego z winy organizatora.

19. Na terenie wystawy zostanie zorganizowany dział sprzedaŻy i wymiany nadwyżki
hodowlanej . Za ptaki i króliki przęZnaczone do wymiany i sprzedaŻy odpowiedzialnośc
ponosi właściciel.opł.ataza,,oczko'' wynosi |f zł i będzie pobierana w danym dniu sprzedazy.
Wystawcy gołębi mogą zamowić .,oczka '' w zgłoszeniu.
SprzedaŻ zwierząt na giełdzie odbywać się będzie wyłącznie z klatek organizatora'
Po zakończeniu każdego dnia sprzedaży właściciel przyniesionych zwierząt jest
zobowiązany zabraćje z terenu gieldy.

20. Komitet organizacyjny prosi o poinformowanie zainteresowanych kolegów - hodowców
o terminie organizowanej Wystawy.

21. Wystawcy zobowięani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i za|eceń Komitetu
Organizacyj nego Wystawy.

22' Na tęrenie wystawy zabrania się palenia tytoniu i spożywania napojow alkoholowych'
23. Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące regulaminu wystawy należą wyłącznie do Komitetu

Organizacyjnego Wystawy : telefony: 667-699-009, 601-770-67f.
24. Sędziowie Polskiego Kolegium Sędziów i Członkowie Zarządu Polskiego Związkumają

wstęp bezptatny na wystawę.
25. Regulamin wystawy został zatwierdzony przęZZarząd PZHGR i Do'
26, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują zapisy zawarte

w ,,Regulaminie Wystaw,, Polskiego ZHGRiDI.

Przewodniczący Komitetu
O r ganizacy jne go Wystawy
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/ Mieczysław Rusineki / Godfryd Kuryło/


