SZH

Słowacki Związek Hodowców
Krížna 44, 824 76 Bratislava

Regulaminowe warunki wystawy
Słowacki Związek Hodowców we współpracy z AX Tereny Wystawowe
pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RS ing. Gabriely Matečnej
organizuje
I Międzynarodową Wystawę Zwierząt Czwórki Wyszehradzkiej
i
XIX Ogólnokrajową Wystawę Zwierząt
w dniach 26. - 27.11.2016 r.
na Terenach Wystawowych AGROKOMPLEX NITRA
Ogólne postanowienia regulaminu wystawy:
Wystawę organizuje SZH. Na wystawie mogą być wystawiane zwierzęta: króliki, drób, gołębie
(zarejestrowane od 2010 r.) i pozostałe zwierzęta, objęte działalnością SZH. Zwierzęta na
wystawę mogą zgłaszać wyłącznie członkowie SZH i wystawcy zagraniczni, których związki
są członkami EE. Przyjęte zgłoszenia zostaną potwierdzone pisemnie, po wprowadzeniu zwierząt
do katalogu. Hodowcy zostaną poinformowani o numerach przydzielonych im klatek wystawowych. Wystawiający ‒ przez fakt przesłania zgłoszenia ‒ zobowiązuje się uregulować opłaty
wystawowe, także wówczas, gdyby z jakichkolwiek powodów nie wziął udziału w wystawie.
Wystawiający przesyłając zgłoszenie wyraża akceptacje warunków wystawy. Komitet wystawy
ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z uzasadnieniem. W przypadku nie dojścia do wystawy
z powodów obiektywnych, opłaty wystawowe zostaną po odliczeniu już poniesionych kosztów
zwrócone wystawiającym.
Organizator wystawy odpowiada za właściwą opiekę nad zwierzętami podczas wystawy i ponosi
odpowiedzialność za ewentualne straty. W przypadku strat, za rasy miniaturowe lub karłowate,
hodowcy zostanie wypłacona cena 20 EUR, średnie 30 EUR i rasy wielkie 40 EUR (drób, króliki),
w przypadku łatwych w hodowli ras gołębi 20 EUR, a trudno odchowujących swoje młode 40
EUR. Wystawiający wyrażają zgodę, aby organizator ustanowił cenę w przypadku pozostałych
gatunków zwierząt. SZH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek upadku
podczas transportu, a także za upadki chorych zwierząt, które zostały dostarczone na wystawę
i umieszczone w kwarantannie. Jakiekolwiek manipulowanie zwierzętami w czasie wystawy,
podejmowane przez właściciela bez wiedzy właściwego poręczyciela jest zabronione.
Każde zgłoszenie musi być potwierdzone przez jednostkę organizacyjną SZH.
Ekspozycje konkursowe:
GOŁĘBIE ‒ indywidualne, kolekcja 4 sztuk, występowanie obu płci (w zgłoszeniu musi być
zaznaczona K)
DRÓB ‒ indywidualne, kolekcja 4 sztuk, występowanie obu płci (w zgłoszeniu musi być
zaznaczona K)
KRÓLIKI ‒ indywidualne, kolekcja 4 sztuk (rodzeństwo), bez ograniczenia płci (w zgłoszeniu
musi być zaznaczona K), kolekcja 2 + 2, mogą w niej być króliki z dwóch różnych miotów, bez
ograniczenia płci (w zgłoszeniu musi być zaznaczona K)
ŚWINKI MORSKIE ‒ oddzielna wystawa w sobotę i niedzielę, warunki wystawowe zostały
opublikowane oddzielnie na www.zochm.sk

Okazowe ekspozycje bez oceniania:
Ryby akwariowe, ptactwo egzotyczne, kanarki śpiewające ‒ organizator i komitet wystawowy
zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zwierząt.
Zgłoszenia wypełnione właściwie i czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym należy
przesyłać na adres:
Słowacki Związek Hodowców
Telefon: 0910 349 555, 0910 497 555,
Krížna 44, 824 76 BRATISLAVA
w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30
zgłoszenia są publikowane na www.szch.sk
elektronicznie na adres
szch.sekretariat@stonline.sk lub
tajomnik@szch.sk
zgłoszenie przesłane e-mailem uznaje się za
przyjęte, tylko wówczas, kiedy zostanie emaliowo potwierdzone
Pierwszy termin zamknięcia pisemnych zgłoszeń upływa dnia 31.10.2016 r.
Zgłoszenia można przesyłać również on-line przez wypełnienie formularza internetowego na
stronach SZH
Drugi termin zamknięcia zgłoszeń jest możliwy tylko on-line przez wypełnienie formularza
internetowego na stronach SZH do 11.11.2016 r.
Uwaga, zgłoszenia dokonane po dacie drugiego zamknięcia nie będą przyjmowane.
Ze zgłoszeniem prosimy nie przesyłać rodowodu.
Opłaty dla wystawców:

 Za każde wystawione zwierzę w ekspozycjach konkursowych 4 EUR
 Koszty obsługi ‒ obowiązkowa opłata dla każdego wystawiającego w ekspozycjach konkursowych 2 EUR
 Katalog ‒ obowiązkowy dla wszystkich wystawiających (poza członkami rodzin i wystawców
ekspozycji wzorcowych), a także dla MH: 5 EUR.
Katalogi można pobrać tylko w czasie trwania wystawy w kancelarii wystawy. Na podstawie
dokumentu, katalog w imieniu wystawiającego może przejąć jego przedstawiciel.
 Młodociany hodowca jest zwolniony z opłaty za wystawiane zwierzę pod następującymi
warunkami:
 Maksymalnie 4 zwierzęta nie przeznaczone do sprzedaży, w przypadku królików oznakowanych w lewym uchu po literze S literą J, „SJ”, w przypadku drobiu i gołębi ‒ obrączką
fioletową.
Konto bankowe: ČSOB Bratislava, Krížna 46, nr ČSOB, nr konta:
IBAN: SK94 7500 0000 0040 1156 2170
BIC: CEKOSKBX
Płatności mogą być regulowane:

przelewem z konta, w przypadku którego należy podać oznaczenie specyfikacyjne 192016,
oznaczenie stałe 0308 lub

przekazem pocztowym, oznaczenie stałe 0308 i oznaczenie specyfikacyjne 192016.

Zawiadomienie o dokonanej opłacie (odcinek przekazu, kopia dokumentu z przelewu bankowego)
musi stanowić część zgłoszenia. Uwaga, w przypadku nie uregulowania opłat wystawowych
zgłoszenia nie zostaną włączone do katalogu! W przypadku płatności wspólnych, prosimy o dołączenie do zgłoszeń wykazu płatności dla potrzeb ich identyfikacji.
Dane przy płatnościach z zagranicy:
SWIFT CODE ‒ BIC: CEKOSKBX, IBAN CODE: SK94 7500 0000 0040 1156 2170 (przy
płatności za pomocą bankowości internetowej należy stosować się do wskazówek banku, nie daje
się spacji między znakami). Przy wpłatach dokonywanych z Republiki Czeskiej na Słowację
można skorzystać z płatności za pomocą międzynarodowego przekazu pocztowego na konto Eurogiro. Wystawcy z RCz mogą opłaty wystawowe uregulować bezpośrednio na wystawie.
Przy płatności należy podać imię i nazwisko wystawiającego w informacji dla adresata.
Warunki weterynaryjne:
1. Na wystawę mogą być przyjęte tylko zwierzęta pochodzące z chowów, które nie są przedmiotem żadnych weterynaryjnych działań.
2. Zwierzęta muszą posiadać dokument towarzyszący na przewóz. W dokumencie towarzyszącym
prywatny lekarz weterynarii poświadcza, że zwierzęta nie przejawiają żadnych klinicznych
oznak chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób infekcyjnych dla danego gatunku
zwierząt.
Program wystawy:
 24.11.2016 r. czwartek
 25.11.2016 r. piątek
 26.11. 2016 r. sobota
 26.11. 2016 r. sobota
 27.11. 2016 r. niedziela
godz. 15:00
 27.11. 2016 r. niedziela

godz. 07:00 ‒ 20:00
godz. 08:00 ‒ 15:00
godz. 09:00 ‒ 17:00
godz. 11:00 ‒ 16:00
godz. 09:00 ‒ 15:00

Przyjęcia zwierząt
Ocena zwierząt
Oglądanie wystawy
Wydawanie ocen
Oglądanie wystawy, wydawanie zwierząt po

godz. 12:00 ‒ 15:00 Wydawanie ocen

Przyjęcia i wydawanie zwierząt:
Zwierzęta na wystawę muszą być dostarczone osobiście. Każdy transporterek musi być oznakowany właściwą tabliczką z podanym numerem klatki, jaki wystawiający otrzymają od organizatora wystawy wraz z wykazem wystawianych zwierząt. W tym wykazie należy uzupełnić
w przypadku królików, drobiu i gołębi dane identyfikacyjne, tzn. tatuaż, nr obrączki, a w przypadku królików również masę. Po dostarczeniu zwierząt na tereny wystawowe zostaną one
zbadane przez lekarza weterynarii, a w przypadku wykazywania oznak choroby klinicznej, nie
zostaną przyjęte na wystawę, zaś wniesione opłaty nie zostaną zwrócone. Zwierzęta do klatki
wprowadzi każdy wystawiający sam, po uzyskaniu wcześniejszej zgody poręczyciela. Po wprowadzeniu do klatki poręczyciel poświadczy mu przejęcie zwierząt, a wystawiający przekaże mu
wykaz zwierząt. Przy wydawaniu zwierząt wystawiający zgłasza się do właściwego poręczyciela,
który mu zwierzęta wyda.
Ocenianie:
Ocena zwierząt przeprowadzana jest bez dostępu publiczności. W czasie oceniania dostęp do hal
wystawowych mają jedynie oddelegowani arbitrzy, hospitujący adepci, poręczyciele poszczególnych ekspozycji i komitet wystawowy.

Przydzielane tytuły:
Zwierzętom, które uzyskały najwyższe oceny punktowe, w myśl dyrektywy wystawy, zostaną
nadane tytuły: MISTRZ V4 (SR), CZEMPION V4 (SR), NAGRODA HONOROWA. Ponadto
będą udzielane nagrody ufundowane przez kluby hodowców i sponsorów. Przekazanie nagród
zostanie przeprowadzone zgodnie z tym, jak podano w programie wystawy. Przesyłanie nagród po
zakończeniu wystawy nie wchodzi w rachubę.
Sprzedaż zwierząt:
Sprzedaż zwierząt będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem stoiska sprzedaży. Zwierzęta
przeznaczone do sprzedaży będą umieszczone w ekspozycjach konkursowych. Cena sprzedaży
musi być podana w zgłoszeniu. W katalogu zostanie podana cena sprzedaży wymagana przez
właściciela zwiększona o 10%. Zwiększenie o 10% przypadnie na korzyść wystawy, natomiast
sprzedający otrzyma określoną przez niego cenę. Uwaga, płatności będą zaokrąglane z dokładnością do 0,50 centów w górę (od 0,1 do 0,4 zaokrągla się na 0,5 EUR, od 0,6 do 0,9 na 1 EUR).
Zwierzęta przeznaczone do sprzedaży dostarczone na wystawę bez rodowodu, w przypadku
zainteresowania kupującego, zostaną sprzedane. W przypadku, gdyby hodowca w czasie
wystawy zdecydował się sprzedać zwierzę nie przeznaczone do sprzedaży, ureguluje
w kancelarii wystawy opłatę 5 EUR i dopiero wówczas po pisemnym potwierdzeniu
uregulowania opłaty, poręczyciel zwierzę wyda wystawiającemu. Pieniądze za sprzedane
zwierzęta hodowca przejmie bezpośrednio na wystawie w kancelarii wystawy w sobotę
w godzinach od 16:00 do 17:00, w niedzielę od godz. 15:00 do 16:00, ewentualnie zostaną
przesłane na koszt hodowcy na wcześniej podane przez niego konto bankowe lub przekazem
pocztowym.
Promocja, fotografowanie, nagrywanie filmów:
Obowiązuje zakaz umieszczania ulotek informacyjnych i promocyjnych w obiektach wystawowych bez zgody organizatora i komitetu wystawy. Przy fotografowaniu obowiązuje surowy
zakaz otwierania klatek wystawowych, ewentualnie manipulowania zwierzętami w inny sposób.
Czas na fotografowanie określi organizator wystawy. Przemieszczanie zwierząt wystawowych
podczas fotografowania jest możliwe tylko na podstawie zgody organizatora i w obecności
przedstawiciela organizatora lub członka komitetu wystawy ‒ poręczyciela.
Zmiany warunków wystawy:
Organizator i Komitet Wystawy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków wystawy w interesie właściwego zabezpieczenia wystawy. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym
regulaminem wystawy, decyzje podejmuje organizator wraz z Komitetem Wystawy.
Specjalne zebrania klubowe:
Organizator i Komitet Wystawy nie zapewnia klubom hodowców pomieszczeń na organizowanie
spotkań klubowych z powodu wysokich kosztów udostępnienia tych pomieszczeń.
Protesty:
Przeciwko werdyktowi arbitra wydanemu na ekspozycjach wystawowych może hodowca, po
uregulowaniu opłaty 10 EUR, złożyć protest, przy czym w przypadku uznania protestu przez
komisję odwoławczą, opłata 10 EUR zostanie mu zwrócona.

Niedozwolona sprzedaż zwierząt:
Sprzedaż zwierząt w pomieszczeniach wystawy, poza stoiskiem sprzedaży, jest zabroniona. Za
naruszenie zakazu będzie wymierzana kara w wysokości 100,00- EUR, zaś naruszający zostanie
wydalony z pomieszczeń wystawy.
Tłum. Kazimierz Wrotkowski

