
	
	

Regulamin	
Krajowej	Wystawy	Młodych	Gołębi	Rasowych,	

Drobiu	Rasowego	i	Królików.	
Ciechocinek	2018	

	
	 Krajowa	 Wystawa	 Młodych	 Gołębi	 Rasowych,	 Drobiu	 Rasowego	 i	
Królików	Ciechocinek	2018,	odbędzie	się	w	dniach	17-18.11.2018r.	na	terenie:	
Hala	OSiR	ul.	Lipnowska	11C	w	Ciechocinku.	
	

Organizator	

	 Organizatorem	wystawy	jest:	Klub	Hodowców	Gołębi	Ras	Niemieckich	z	
siedzibą	w	Ciechocinku.	
Termin	i	lokalizację	wystawy	zatwierdził:	Zarząd	Główny	Polskiego	Związku	
Hodowców	Gołębi	Rasowych	i	Drobnego	Inwentarza	z	siedzibą	w	Krakowie.	

	

Uczestnicy	

	 Uczestnikami	 wystawy	 mogą	 być:	 hodowcy	 zrzeszeni	 w	 strukturach	
PZHGRiDI	 oraz	 hodowcy	 zagraniczni	 krajów	 zrzeszonych	 w	 Federacji	
Europejskiej.	

W	ramach	wystawy	odbędzie	się:	
Klubowa	wystawa	drobiu	-	Ohiki	z	rocznika	2018.	

	 W	dniu	17.11.2018r.	 	o	godz.	18:00	 zostanie	 zorganizowany	„Uroczysty	
wieczór	 hodowcy”.	 Koszt	 uczestnictwa	 w	 wieczorze	 wynosi	 80	 zł.	 od	 osoby.	
Deklarację	uczestnictwa	należy	potwierdzić	do	dnia	23.10.2018r.	do	Sekretarza:	
Jacka	Grobelniaka	wraz	z	udokumentowaną	wpłatą	na	konto	KHGRN.	

	

	



Warunki	uczestnictwa	

		 Warunkiem	 uczestnictwa	 w	 wystawie	 jest	 przesłanie	 czytelnie	
wypełnionego	 zgłoszenia,	 które	musi	 obowiązkowo	 zawierać	 oficjalną	 nazwę	
rasy	 oraz	 wpisaną	 i	 potwierdzoną	 przez	 Prezesa	 macierzystej	 organizacji	
przynależność	 hodowcy	 do	 związku.	 Zgłoszone	 na	 wystawę	 gołębie	 rasowe,	
drób	ozdobny,	króliki	powinny	pochodzić	z	własnej	hodowli	z	rocznika	2018.	

	 Zgłoszenia	wraz	 z	 kserokopią	 dokonania	 opłaty	 należy	 przesłać	 do	 dnia	
23.10.2018r.	 (termin	nieprzekraczalny,	 liczy	 się	data	wpływu	do	organizatora)	
na	adres:		

Klub	Hodowców	Gołębi	Ras	Niemieckich	
	ul.	Mickiewicza	10a,	87	–	720	Ciechocinek	

Opłaty	należy	dokonać	na	konto:		
KHGRN	ul.	Mickiewicza	10a,	87-	720	Ciechocinek	

		
nr	konta:	88	9550	0003	2008		0093	7045	0001	

		 	 	

	 Zgłoszone	 na	 wystawę	 zwierzęta	muszą	 być	 zdrowe	 –	 wymagane	 jest	
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!!!	Zgłoszenia	nadesłane	po	terminie,	bez	potwierdzenia	
przynależności	związkowej	i	kserokopii	dokonania	opłaty	nie	będą	
rozpatrywane!	

	

Opłaty	

-	Opłata	wpisowa	–	70	zł.	
-	Gołębie,	Drób,	Króliki	–	12	zł.	(szt.).	



-	„Oczko”	wymiany	materiału	hodowlanego	(jeden	dzień)	–	15	zł.	
-	Bilet	wstępu	-		15	zł.	
-	Katalog	–	20	zł.	
-	Opłata	za	wcześniejszy	odbiór	zwierzęcia	–	20	zł.	
-	Reklama	w	katalogu	–	100	zł.	(cała	strona),	50	zł.	(pół	strony).	

Reklamy	będą	przyjmowane	tylko	i	wyłącznie	w	formie	elektronicznej!	

	

	

Ocena	sędziowska	

	 Oceniane	 będą	 zwierzęta,	 których	 wzorce	 są	 zatwierdzone	 przez	
Prezydium	 Kolegium	 Sędziów.	Oceny	 i	wyniki	 konkursów	 zostaną	wpisane	 do	
katalogu	 wystawy.	 W	 konkursach	 i	 nagrodach	 biorą	 udział	 zwierzęta	
wystawione	z	własnej	hodowli.	Zwierzęta	muszą	posiadać	obrączki	lub	tatuaże	
rozprowadzane	 przez	 Zarząd	 Główny	 PZHGRiDI	 z	 rocznika	 2018.	 Zwierzęta	
hodowców	 zagranicznych	 muszą	 posiadać	 obrączki	 i	 znaki	 obowiązujące	 w	
Federacji	Europejskiej.	Zwierzęta	z	obrączkami	oraz	znakami	rodowymi	innymi,	
niż	obowiązujące	w	Federacji	Europejskiej	nie	mogą	uczestniczyć	w	wystawie.	
Zwierzęta	nie	posiadające	polskiego	wzorca	mogą	uczestniczyć	w	wystawie	jako	
„pokaz”.	
	 Ocenę	 zwierząt	 przeprowadza	 Komisja	 Sędziowska	 wyznaczona	 przez	
Prezydium	Kolegium	Sędziów	przy	PZHGRiDI.	Ocena	będzie	dokonana	zgodnie	z	
zasadami	zawartymi	w	regulaminach	i	instrukcjach	PZHGRiDI.	

	

Konkursy	i	nagrody	

	 „Champion	 Wystawy	 Krajowej	 Młodych”	 (CHWKM)	 w	 danej	 grupie	
zwierząt	 otrzymuje	 zwierzę,	 które	 otrzymało	 najwyższą	 ocenę	w	danej	 rasie	 i	
zostało	 wybrane	 przez	 trzyosobową	 komisję	 sędziowską.	 Champion	 wystawy	
krajowej	młodych	zostaje	wybrany	spośród	gołębi	rasowych,	drobiu	rasowego	i	
królików.	

	



„Młodzieżowy	 Mistrz	 Polski	 –	 Ciechocinek	 2018”	 (MMP)	 kolekcję	 o	 tytuł	
Młodzieżowego	Mistrza	Polski	stanowią	wszystkie	zwierzęta	wystawione	przez	
jednego	 wystawcę	 w	 danej	 rasie	 w	 liczbie	 nie	 mniejszej	 niż	 cztery.	 Kolekcja	
konkursowa	 to	 minimum	 cztery	 pozytywnie	 ocenione	 zwierzęta	 jednego	
wystawcy.		

Króliki	–	warunkiem	jest	wystawienie	co	najmniej	trzech	kolekcji	w	jednej	rasie	i	
odmianie	 barwnej	 przez	 trzech	 wystawców.	 W	 nagrodzie	 K-4	 każdy	
prezentowany	królik	nie	może	otrzymać	oceny	niższej	niż	93	pkt.	

	

„Champion”	(CH)	tytuł	ten	otrzyma	zwierzę,	które	otrzyma	ocenę	96	lub	97	pkt.	
i	werdykt	zostanie	zatwierdzony	przez	Przewodniczącego	Komisji	Sędziowskiej	
(dwie	pieczątki	sędziów	na	karcie	oceny),	oraz	wystawionych	i	pozytywnie	
ocenionych	będzie	minimum	12	szt.	zwierząt	w	danej	rasie	przez	co	najmniej	
trzech	wystawców.	

	

Króliki	–	jeżeli	będzie	wystawionych	minimum	10	szt.	w	jednej	rasie	i	odmianie	
barwnej	przez	dwóch	wystawców.	

	

„Zwycięzca”	 tytuł	 ten	 otrzyma	 najwyżej	 ocenione	 zwierzę	 i	 wystawionych	
będzie	 minimum	 12	 szt.	 zwierząt	 w	 danej	 rasie	 przez	 co	 najmniej	 trzech	
wystawców.	

	

Króliki	–	jeżeli	będzie	wystawionych	minimum	10	szt.	w	jednej	rasie	i	odmianie	
barwnej	przez	dwóch	wystawców.	

	

„Wyróżniony”	(W)	tytuł	ten	otrzyma	najwyżej	ocenione	zwierzę	minimum	93	
pkt.,	jeżeli	wystawionych	będzie	minimum	8	szt.	zwierząt	w	danej	rasie	przez	
dwóch	wystawców.	

	



	 „Najlepszy	w	Rasie”	 (NR)	 tytuł	 ten	otrzyma	najwyżej	ocenione	zwierzę,	
jeżeli	wystawionych	będzie	minimum	6	szt.	zwierząt	przez	jednego	wystawcę.	

Dodatkowe	nagrody	dla	wystawców	Klubowych	przyznają	Zarządy	Klubów	po	
uzgodnieniu	z	organizatorem	Krajowej	Wystawy	Młodych	–	Ciechocinek	2018’.	

Wręczenie	 zdobytych	 nagród	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 18.11.2018r	 (niedziela)	 o	
godzinie	 12:30	w	 Szkole	 Podstawowej	 Nr	 3,	 im.	 Polskich	Olimpijczyków,	 ul.	
Wojska	Polskiego	37(obok	wystawy).	

	

Terminarz	wystawy	

Przyjęcie	zwierząt	
Czwartek,	15.11.2018r.	od	godz.	17:00	do	godz.	24:00	
Piątek,	16.11.2018r.	od	godz.	24:01	do	godz.	9:00	

Ocena	zwierząt	
Piątek,	16.11.2018r.	od	godz.	9:30	do	godz.	18:00	

Wystawa	otwarta	dla	zwiedzających	
Sobota,	17.11.2018r.	od	godz.	6:00	do	godz.	17:00	
Niedziela,	18.11.2018r.	od	godz.	6:00	do	godz.	15:00	

Uroczyste	otwarcie	wystawy	
Sobota,	17.11.2018r.	o	godz.	10:00	w	hali	głównej	OSiR.	

	

Zamknięcie	wystawy	i	wydawanie	zwierząt	

Nastąpi:	18.11.2018r.	o	godz.	15:00.	

Zabrania	się	wcześniejszego	wchodzenia	na	halę	wystawową	
z	klatkami	transportowymi!	

	

	

	



																															Postanowienia	końcowe	

	 Komitet	organizacyjny	przyjmuje	odpowiedzialność	za	zwierzęta	od	chwili	
przyjęcia	na	wystawę	do	jej	zakończenia,	w	przypadku	zaginięcia	lub	padnięcia	z	
winy	organizatora,	zostanie	wypłacone	100	zł.	zadośćuczynienia.	

Organizator	 nie	 odpowiada	 za	 zwierzęta	 w	 hali	 wymiany	 materiału	
hodowlanego.	

Na	 terenie	 wystawy	 obowiązuje	 zakaz	 palenia	 tytoniu,	 picia	 alkoholu	 i	
przebywania	w	stanie	nietrzeźwym.		

Zabrania	 się	 wnoszenia	 na	 halę	 wystawową	 toreb,	 klatek	 i	 innych	 większych	
pakunków.	

Regulamin	 Krajowej	 Wystawy	 Zwierząt	 Młodych	 został	 zatwierdzony	 prze	
Zarząd	 Główny	 PZHGRiDI	 z	 siedzibą	 w	 Krakowie.	
	

	 Hodowcy	biorący	udział	w	wystawie	wyrażają	zgodę	na	przetwarzanie	ich	
danych	osobowych	do	celów	związanych	z	organizacją	wystawy,	wykonywanie	
zdjęć	 zwierzętom	 oraz	 udostępnianie	 wizerunku	 wystawianych	 zwierząt	 w	
katalogu	wystawy,	prasie	branżowej	i	innych	środkach	masowego	przekazu.	

	

																																														Komitet	organizacyjny	

	

Przewodniczący	Komitetu																											 	 	 	Sekretarz	KHGRN					
Organizacyjnego	KHGRN		 	 	 	 													Jacek	Grobelniak																																																	
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							Waldemar	Kurtys	

	

			

	

	


