Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych
Drobiu Ozdobnego i Królików
72-006 Mierzyn, ul Zakładowa 8
Tel. 501 645 515, 509 554 545
email: gsukiennicki@wp.pl

REGULAMIN
XXII Regionalnej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików 2016 r.
§1
Organizator wystawy: Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu
Ozdobnego i Królików w Szczecinie.
§2
Wystawcami mogą być wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Związkach, lub klubach wchodzących w
struktury PZHGRiDI z terenu całego kraju oraz hodowcy z zagranicy członkowie związków i
klubów należących do Federacji Europejskiej.
§3
Wystawa gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików uatrakcyjniona będzie pokazem drobnych
zwierząt futerkowych i ptaków egzotycznych.
W ramach wystawy odbędą się również XVIII Klubowa Wystawa Gołębi Gdańskich
Wysokolotnych.
§4
Termin i miejsce wystawy.
Wystawa odbędzie się w Szczecinie w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ulicy
Bataliononów Chłopskich 115, w dniach 26-27 listopada 2016r.
1. osadzanie gołębi i drobiu i królików dnia 24.11.2016r. (czwartek) od godz. 17.00 do godz. 24.00
oraz 25.11.2017r. w piątek od godziny 7.00-9.00 rano.
2. ocena eksponatów przez Komisję Sędziowską w dniu 25.11.2016r. (piątek) od godz. 09.00
3. otwarcie wystawy dla zwiedzających w dniu 26. 11. 2016r. od godziny 07,00
4.Wystawa będzie czynna : 26 listopad od 07,00 do 19.00; 27 listopad od 07.00 do 15.00
Uroczyste zakończenie wystawy, rozdanie pucharów
w dniu 27. 11. 2016r.od godz. 13.oo.
5. wydawanie gołębi i drobiu od godz. 15,00
6. giełda w dniach 26-27.11 od godziny 07,00
§5
Opłaty wynoszą :
a/ opłata za wystawione eksponaty - 10 zł.za sztukę,
b/ opłata wpisowa - 50 zł. (w tym katalog, karta wstępu, udział w konkursach i ewentualne zdobyte
nagrody),
c/ reklama w katalogu ;strona – 100 zł. ½ strony- 50 zł.
d/oczko wymiany materiału hodowlanego jeden dzień 10 zł
e/bilet wstępu dorośli 10 zł
f/bilet wstępu ulgowy 5zł
g/dzieci wstęp wolny
h/katalog 15 zł
i/powierzchnia handlowa komercyjna – kontakt –Dariusz Jasielski 505953729
§6
Zgłoszenie eksponatów na wystawę.
1/ dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń jest 19.listopada 2016 r.

2 / kartę zgłoszeniową z potwierdzeniem przynależności zwiazkowej, czytelnie wypełnioną
wraz z aktualną nazwą rasy zgodną ze wzorcem należy łącznie z potwierdzeniem opłaty
przekazać na adres:
Grzegorz Sukiennicki, 72-006 Mierzyn, Zakładowa 8
lub na adres email. gsukiennicki@wp.pl
konto: Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego i Królików ;
PKO Bank Polski 50 1020 4812 0000 0202 0049 5713
Zgłoszenia bez opłaty lub nie zapłacone w w/w terminem, nie będą przyjęte
3/ zgłoszone zwierzęta muszą być zdrowe (wymagane świadectwo lekarza weterynarii)
4/ zgłoszone ptaki muszą mieć tylko jedną znormalizowaną obrączkę.
5/ gołębie i drób oraz króliki nie posiadające zatwierdzonego wzorca nie będą oceniane – można je
zgłosić jako pokaz
§7
1/ Komisja Sędziowska wyda werdykt, który jest ostateczny.
2/ Na terenie wystawy odbędzie się sprzedaż i wymiana nadwyżki hodowlanej.
Za zwierzęta przeznaczone do sprzedaży i wymiany odpowiedzialny jest właściciel.
Opłata za oczko wynosi 10 zł a za sprzedaż z własnej przyniesionej klatki 20 zł.
Zgodnie z wymogami lekarza weterynarii w jednej klatce – oczku może znajdować się
maksymalnie 6 sztuk gołębi!!!
§8
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo:
1. nie odpowiadania za padłe zwierzęta w czasie wystawy, nie z winy organizatora.
2. zaginione gołębie lub drób z wystawy i padłe z winy organizatora właściciel otrzyma
odszkodowanie w wysokości 100 zł
3. wydanie zwierząt z wystawy w czasie jej trwania może nastąpić po uiszczeniu opłaty
w wysokości 10 zł za gołębia.
4. zwierzęta do sprzedaży z wystawy muszą być zgłoszone do katalogu – od ceny
katalogowej organizator pobiera 10 zł prowizji.
§9
Konkursy i Nagrody
A. GOŁEBIE
1.Kolekcje
Pierwsze ,drugie, trzecie miejsce w kolekcji stanowią 4 najwyżej ocenione gołębie wystawione
przez jednego hodowcę w danej rasie. Warunkiem odbycia się konkursu w kolekcji jest
uczestnictwo co najmniej trzech kolekcji różnych wystawców, u których kolekcje spełniają w/w
wymogi.
2. Zwycięzca w rasie
Gołąb z uzyskaną najwyższą oceną w danej stawce. Dotyczy tych ras ,gdzie łącznie wystawionych
jest minimum 12 sztuk gołębi oraz udział minimum 3 wystawców.
3.Wyróżniony w rasie
Gołąb z uzyskaną najwyższą oceną w danej stawce .Dotyczy to rasy w której będzie minimum 8
sztuk eksponatów wystawionych przez dwóch wystawców.
4.Najlepszy w rasie
Tytuł ten otrzyma eksponat rzadkich ras ,który uzyska minimum 95 punktów w stawce 6 sztuk
wystawionych przez jednego wystawcę
5.Champion wystawy
Tytuł ten otrzyma eksponat, który uzyskał 97 punktów i został wybrany w wyniku losowania
B.DRÓB OZDOBNY
Drób ozdobny będzie oceniany według schematu powyżej, w przypadku zbyt małej ilości sztuk,
organizator wraz z komisją sędziowską może zastosować odrębny przydział nagród.

C.KRÓLIKI
1.Kolekcje
Pierwsze ,drugie, trzecie miejsce w kolekcji stanowią 3 najwyżej ocenione króliki wystawione
przez jednego hodowcę w danej rasie. Warunkiem odbycia się konkursu w kolekcji jest
uczestnictwo co najmniej trzech kolekcji różnych wystawców, u których kolekcje spełniają w/w
wymogi
2. Zwycięzca w rasie
Królik z uzyskaną najwyższą oceną w danej stawce. Dotyczy tych ras ,gdzie łącznie wystawionych
jest minimum 9 sztuk królików oraz 3 wystawców
3.Wyróżniony w rasie
Królik z uzyskaną najwyższą oceną w danej stawce. Dotyczy to rasy w której będzie minimum 6
sztuk eksponatów wystawionych przez dwóch wystawców
4.Najlepszy w rasie
Tytuł ten otrzyma eksponat rzadkich ras ,który uzyska minimum 96 punktów w stawce 6 sztuk
wystawionych przez jednego wystawcę
5.Champion wystawy
Tytuł ten otrzyma eksponat, który uzyskał min 96 punktów i został wybrany w wyniku losowania
§10
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące regulaminu wystawy należą wyłącznie do
Komitetu Organizacyjnego Wystawy.
Zasady nie zamieszczone w niniejszym Regulaminie dotyczące wystawy są ujęte w ogólnym
Regulaminie Wystaw i Instrukcji Oceny Sędziego zatwierdzonym przez P.Z.H.G.R.i D.I.
Zapraszamy do wzięcia udziału w w/w wystawie oraz powiadomienie Kolegów Hodowców.

Prezes Zarządu
Szczecińskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

Szczecin dn.: 1.listopada 2016 r.

