
REGULAMIN
ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW

WRAZ Z 
MIĘDZYNARODOWYMI TARGAMI GOŁĘBI POCZTOWYCH „EXPO GOŁĘBIE 2014 ‘’

I OKRĘGOWĄ WYSTAWĄ GOŁĘBI POCZTOWYCH

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Organizatorem wystawy jest

Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Katowicach.

Wystawa obejmuje gołębie rasowe, drób: kury, bażanty, perlice, ptactwo wodne i króliki.

TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY
Wystawa odbędzie się w dniach 13-14.12.2014r. – Expo Silesia Sp. z o.o.
                                                                                           41-219 Sosnowiec
                                                                                           ul. Braci Mieroszewskich 124

PROGRAM WYSTAWY

11.12.2014r. - czwartek  - od godz. 12°°- 20°°- przyjmowanie zwierząt
12.12.2014r. - piątek - od godz. 6°°-12°° - ocena klasyfikacyjna zwierząt

od godz. 13°° - 18°°  - otwarcie wystawy
13.12.2014r.- sobota - od godz. 7°° - 18°°   - c.d. wystawy
14.12.2014r. - niedziela - od godz. 7°°– 14°°   - c.d. wystawy

godz. 12°° - rozdanie pucharów i dyplomów
godz. 14°°- zamknięcie wystawy i wydawanie 

  zwierząt

WYSOKOŚC OPŁAT

Opłata za udział w wystawie 35zł
Opłata za gołębie (1 szt.) 6 zł
Opłata za króliki (1 szt.) 9 zł
Opłata za drób (1 woliera 2-3 szt.) 14 zł
Opłata za klatkę na giełdzie (oczko) 1 dzień 10 zł
Opłata za reklamę - cała lub pół strony                                                 50zł/100zł

W opłacie za udział w wystawie Wystawca otrzymuje:
- karta wstępu
- katalog
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II. WARUNKI  UCZESTNICTWA

Kartę zgłoszenia eksponatów na  Śląską Wystawę Gołębi Rasowych,  Drobiu i Królików po 
czytelnym wypełnieniu (z aktualną nazwą rasy zgodną z wzorcem, barwą oraz podać płeć  
i tatuaż) wraz z opłatą i potwierdzeniem przynależności do Związku należy przesłać na adres

Kazimierz Płaczkowski
ul. Borowa 4a/2
41 – 706 Ruda Śląska 6
tel. 32-340-23-95
kom. 692-975-679

lub na e-mail: ...gregorian06@vp.pl..................................................
Wpłaty dokonać na konto Związku nr: ...73 1050 1214 1000 0023 0188 5618
Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Katowicach.
Ksero wpłaty dołączyć do zgłoszenia. 

Ostateczny termin przesłania zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem wpłaty upływa 
z dniem 15 listopada 2014r. 
Hodowca zobowiązany jest do dostarczenia przy wkładaniu gołębi zaświadczenia 
weterynaryjnego z potwierdzeniem szczepień przeciw paromyksowirozie

III. OCENA
Oceny zwierząt dokona komisja sędziowska. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega 
odwołaniu. W czasie oceny wstęp na teren wystawy dla osób nie związanych z oceną jest 
zabroniony.

PRAWA WYSTAWCY
Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące oceny wystawca może zgłaszać do sędziego 
obserwatora.
Wystawca może dokonać zmiany zwierzęcia zgłoszonego na wystawę tylko w obrębie tej 
samej rasy.
Za zwierzęta zagubione na wystawie z winy organizatora, Wystawca może otrzymać 
odszkodowanie do wysokości 100.00zł.
Do oszacowania wartości zwierząt w przypadku odszkodowania zostali powołani panowie:

- Kazimierz Płaczkowski
- Janusz Ruda

IV. WYMAGANIA DO POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW
GOŁĘBIE
W wystawie mogą brać udział gołębie wszystkich ras posiadających zarejestrowany wzorzec 
w P.Z.H.G.R.i D.I.  
Na wystawie gołębi będzie przeprowadzona ocena indywidualna - udział biorą tylko gołębie 
z własnej hodowli.
Gołębie nabyte będą również oceniane, lecz nie będą brały udziału w konkursie (na karcie 
zgłoszenia w rubryce „uwagi” zaznaczyć „P.K”). 
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Nagradzane będą po trzy kolekcje w każdej rasie. 
W konkursie pucharowym biorą udział wszystkie gołębie ocenione i wystawione przez 
jednego wystawcę w danej rasie.Do kolekcji zaliczone są cztery gołębie z najwyższą oceną.
Warunkiem odbycia się tego konkursu jest uczestnictwo w kolekcji minimum trzech 
wystawców w danej rasie.
W przypadku, gdy suma punktów uzyskanych w kolekcji konkursowej jest taka sama, bierze 
się pod uwagę kolejno: kolekcję ze zwycięzcą w rasie, kolekcję z najwyżej wypunktowanym 
gołębiem, wskazanie sędziego.
Najlepsze trzy kolekcje w danej rasie będą wyróżnione pucharami.
W ocenie indywidualnej najwyżej oceniony gołąb w rasie otrzymuje tytuł zwycięzcy i zostaje 
wyróżniony pucharem.
W wystawie mogą brać udział gołębie do 5 lat.
W przypadku dużych stawek gołębi w jednej rasie wyłonionych będzie 2 zwycięzców w rasie 
dla gołębi jednolicie białych i dla pozostałych kolorów.
Warunkiem przyznania tytułu „zwycięzca” jest minimum 8 szt. gołębi w danej rasie 
wystawianych przez dwóch wystawców.
W przypadku ilości mniejszej niż 8 szt.lub wystawianych tylko przez jednego wystawcę będzie 
przyznany tytuł „wyróżnionego”.

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO KONKURSU GOŁĘBI
„POLSKI POCZTOWY WYSTAWOWY”.

Do konkursu gołębi Polski Pocztowy Wystawowy należy zgłosić kolekcje gołębi starych 
i młodych z wyszczególnieniem osobno samczyków i samiczek. 
Kolekcję tworzy 4 szt. gołębi wraz z numerami obrączek. Ilość kolekcji jest nieograniczona. 
W przypadku, gdy suma punktów uzyskanych przez kolekcje konkursowe jest taka sama, 
bierze się pod uwagę kolejno: kolekcję z zwycięzcą w rasie, kolekcję z najwyżej 
wypunktowanym gołębiem, wskazania sędziego.
Najlepsze trzy kolekcje w danej rasie będą wyróżnione pucharami. 
W ocenie indywidualnej gołąb najwyżej oceniony w danej grupie otrzyma tytuł „zwycięzcy” 
i będzie nagrodzony pucharem.

DRÓB 
Wystawione mogą być: kury użytkowe i ozdobne, drób wodny, perlice, indyki i bażanty. 
Wystawione zwierzęta muszą być zestawione w czystości rasy w pary (1+1) lub stadka (1+2).
 Ilość ras i odmian dla hodowcy nie jest ograniczona. 
Najwyżej ocenione zwierzę w danej rasie otrzymuje tytuł „zwycięzcy” i jest nagrodzone 
pucharem a wyróżnione dyplomem. Warunkiem otrzymania tytułu „zwycięzcy” jest udział 
minimum 3 par (stad) zwierząt wystawianych przez co najmniej 2 wystawców.
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KRÓLIKI
Zwierzęta mogą być wystawione:
   a) pojedynczo: 

I. dorosłe: rasy duże i średnie -od 8 miesięcy oraz małe i karzełki -od 6 miesięcy 
II. młode: rasy duże i średnie – od 5 miesięcy oraz małe i karzełki - od 4 miesięcy 

    b) kolekcja młodych królików-4 szt. w tej samej rasie i odmianie z jednej hodowli, w wieku 
co najmniej 5 miesięcy rasy duże i średnie oraz4 miesiące rasy małe i karzełki
    c) kolekcja dorosłych królików-4szt.z tej samej rasy i odmiany z jednej
        hodowli w wieku jak w pkt „a”
    d) kolekcja „ mała rodzina” składająca się z ojca lub matki bez ograniczeniawieku oraz ich 
potomkowie w wieku co najmniej jak w pkt „a I”w ilości3 sztuki
    e) kolekcja „duża rodzina”- obaj rodzice bez ograniczenia wieku oraz ichpotomkowie
w wieku co najmniej jak w pkt  „a I” w ilości 2 sztuki
Najlepsze kolekcje w grupach B.C.D.E. będą wyróżnione pucharem. 
Tytuł Championa otrzymają zwierzęta z oceną 96 pkt. i także zostaną nagrodzone pucharem 
(warunek: 2 wystawców i co najmniej 6 królików). 
W rasach rzadko hodowanych w naszym kraju zwierzęta które osiągną ocenę 96 pkt. również 
zostaną nagrodzone pucharem bez względu na ilość wystawionych królików, (warunek:-musi 
być wyhodowany u hodowcy wystawiającego).
W konkursie  mogą uczestniczyć wyłącznie  króliki  urodzone i  wychowane u hodowcy (nie 
dotyczy kolekcji w pkt. „d” i „e” gdzie rodzice mogą pochodzić z obcego chowu).
Zwierzęta zakupione,  wystawiane pojedynczo będą również oceniane, lecz nie  będą brały 
udziału w konkursie (na karcie zgłoszenia w rubryce „uwagi” zaznaczyć „P.K”). 
Łączenie  odmian  barwnych:  szary,  żelazisty,  zajęczaty  w  rasach  belgijski  olbrzym  oraz 
francuski baran w kolekcjach jest dozwolone.
Wszystkie zwierzęta zgłoszone na wystawę muszą być szczepione przeciw myksomatozie oraz 
pomorowi.  Zwierzęta z  objawami chorobowymi i  nie  przygotowane do wystawy nie będą 
oceniane i mogą być usunięte z wystawy. Króliki przeznaczone do sprzedaży muszą posiadać 
rodowód. Wystawca może również sprzedać na własną rękę dowolną ilość zwierząt w ramach 
giełdy.

V. UWAGI
1. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego wydania zwierząt sprzedanych 
z wystawy za dodatkową opłatą:

- w pierwszym dniu 20 zł
- w drugim dniu 10 zł 

za sztukę (gołębie, drób i króliki). 
2. Zabrania się samowolnego wyjmowania zwierząt z klatek na terenie wystawy.
3. Wydania sprzedanych zwierząt może dokonać tylko osoba wyznaczona przez organizatora.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zwierzęta od czasu przyjęcia na wystawę do czasu 
wydania.
5. Przy wystawie będzie zorganizowana giełda celem wymiany lub sprzedaży nadwyżek 
hodowlanych. Za zwierzęta na giełdzie odpowiedzialność ponosi właściciel.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na terenie wystawy i giełdy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
2. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą być usunięte z wystawy i giełdy.
3. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wystawy.
4. Interpretacja regulaminu wystawy należy do organizatora.
5. Wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie wystawy udzielają:

Dominik Langiewicz
tel. 32  204-21-86 kom. 602-156-739
Kazimierz Płaczkowski
tel. 32  340-23-95 kom. 692-975-679

Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału oraz prosi o powiadomienie hodowców 
i sympatyków hodowli o warunkach i terminie wystawy. 

Komitet Organizacyjny
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