
Polska Wystawa Młodych Królików Knurów 2015
Wystawa Oddziałowa gołębi i drobiu ozdobnego

 

REGULAMIN  WYSTAWY
Organizator wystawy: Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie.

                            
Termin i miejsce wystawy:

Wystawa odbędzie się dniach 28-29 listopada 2015r. w hali sportowej w Knurowie - Szczygłowicach 
przy ul. Górniczej 1 obok kopalni.
 

Warunki uczestnictwa:

1. W wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w strukturach PZHGR i DI, oraz hodowcy 
zagraniczni zrzeszeni w strukturach Federacji Europejskich, którzy zgłoszą swój udział i uiszczą 
odpowiednie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2015r. 

2. Króliki –  urodzone wyłącznie w 2015 roku, wystawiane w kolekcji K-4, lub pojedynczo w wieku:
             -  od 5 -  8 miesiąca dla ras średnich i dużych,
             -  od 4 – 6 miesiąca dla karzełków oraz ras małych. 

3. Gołębie zgłoszone na wystawę mogą być we wszystkich rasach bez ograniczeń wiekowych.,             
4. Drób - wystawiane mogą  być kury użytkowe, ozdobne, drób wodny, perlice, indyki i bażanty, 

wystawiane pojedynczo, w parach (1+1) lub stadkach (1+2).
5. Zgłaszane na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe. Przy przyjmowaniu eksponatów na 

wystawę wymagane będzie ich świadectwo zdrowia.

Program wystawy:

1. Wkładanie eksponatów:                          26.11.2015r. (czwartek)    od godz.  18.00 do 20.00.
                                                                 27.11.2015r. (piątek)        od godz.     7.00 do  9.00.

2. Ocena sędziowska:                                  27.11.2015r.                      od godz.    9.30.
3. Otwarcie wystawy dla zwiedzających:   28-29.11.2015r.                 od godz.    9.00 do 18.00,

                                                                                                                  w niedzielę do 15.00.
4. Wręczenie nagród:                                  29.11.2015r.                       o godz.   14.00.
5. Wydawanie eksponatów:                        29.11.2015r.                       po godz. 15.00.

Zgłoszenia  telefonicznie przyjmuje oraz informacji udziela: - Adam Tomasik tel. 607821852     
                                                                               - Tomasz Drobik tel: 668103439

Opłaty:                               -   wpisowe        40 zł.,
                                     -   gołębie             6 zł/szt.,
                                     -   króliki              6 zł/szt.,
                                     -   drób                  6 zł/klatka (max.2+1),
                                     -   reklama czarno-biała 50zł/strona, 25zł/pół strony.

–
1. Opłata będzie przyjmowana  przekazem pocztowym  na adres wskazany przez przyjmującego 

zgłoszenia.
2. W ramach opłaty wpisowej Wystawcy przysługuje bezpłatnie:

                               -  katalog wystawy, 
                               -  identyfikator uprawniający do bezpłatnego wstępu na salę wystawową, 

                             



   Nagrody:
1. Tytuł MISTRZOWSKA  KOLEKCJA  królików młodych K-4, warunkiem jest wystawienie 

minimum 3 kolekcji w danej rasie i odmianie barwnej przez 2 wystawców 
2. Tytuł NAJLEPSZA KOLEKCJA GOLĘBI, będzie przyznany w rasie w której wystawiać będzie 

największa liczba hodowców.
3. Tytuł ZWYCIĘZCA W RASIE otrzyma eksponat, który uzyskał najwyższą ocenę pod warunkiem 

wystawienia co najmniej 10 szt. w danej rasie, minimum przez 2 wystawców, jednocześnie przy 
najniższej ocenie 95 punktów. Jeżeli wystawca zdobędzie więcej niż jeden tytuł zwycięzcy w 
rasie, zostanie uhonorowany tylko raz.

4. Tytuł CHAMPION  WYSTAWY  będzie przyznany w kategorii króliki, gołębie i drób. Tytuł ten 
otrzyma eksponat, który zdobędzie najwyższą ocenę. W przypadku gdy będzie kilka eksponatów o 
takiej  samej  liczbie punktów, wówczas zwycięzca zostanie wyłoniony przez trzyosobową komisję 
sędziowską. 

5. Mogą być przyznane również nagrody dodatkowe, np. wyróżniony w rasie, najlepszy samiec         
w rasie, lub grupie, najlepsza samica w rasie lub grupie, najlepszy młody, w zależności od ilości i 
jakości wystawianych zwierząt.

6. Wystawcy, którzy nie zdobyli żadnego z w/w. tytułów otrzymają statuetkę pamiątkową.
 

Postanowienia ogólne:
1. Sprzedaż zwierząt będzie prowadzona wyłącznie z klatek wystawowych przez organizatora 

wystawy, w tym celu należy o tym poinformować podczas zgłaszania zwierząt oraz dostarczyć 
rodowody przy wkładaniu. Od każdej sprzedanej sztuki zostanie pobrana opłata w wysokości 10%.

2. Organizator zapewnia nadzór weterynaryjny, całodobową ochronę eksponatów oraz karmę i wodę 
w oddzielnych pojemnikach.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za eksponaty od czasu przyjęcia  na Wystawę do czasu 
wydania. W przypadku utracenia eksponatu z winy Organizatora, wystawca otrzyma odszkodowanie
w wysokości do 100 zł. za szt. 

4. Organizator nie pokrywa strat powstałych na skutek zdarzeń losowych  niezależnych od niego,
 nie ponosi również odpowiedzialności za padłe eksponaty nie z jego winy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania eksponatów chorych. W przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych w trakcie trwania wystawy, eksponaty te będą wyjęte z klatek 
wystawowych i umieszczone w izolatce, a wystawca jest zobowiązany do ich natychmiastowego 
odebrania.

6. Wystawca może przy wkładaniu dokonać zmiany  eksponatu zgłoszonego wcześniej  tylko
w ramach tej samej rasy.

7. W dniu 27 listopada 2015 roku po osadzeniu eksponatów w klatkach wystawowych po godzinie 9.00
na terenie wystawy znajdować się mogą tylko sędziowie i osoby wyznaczone do obsługi. 

8. W konkursach pucharowych będą uwzględniane eksponaty pochodzące wyłącznie z hodowli 
wystawcy  posiadające związkowe lub klubowe znormalizowane w PZHGR i DI obrączki rodowe 
dla danej rasy (dotyczy gołębi i drobiu), oraz czytelne oznakowanie, tatuaż (dotyczy królików).

9. Zabrania się samowolnego dokarmiania i wyjmowania eksponatów z klatek wystawowych bez 
zgody i obecności Organizatora.

10. Wydawanie eksponatów z wystawy dokonywane będzie tylko przez Organizatora Wystawy.
11. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wystawy, oraz do terminowego 

dostarczenia eksponatów do oceny i ich odbioru po zakończeniu wystawy.
12. Na terenie wystawowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu, 

nie dotyczy to wyznaczonych miejsc.
13. Wystawca może składać zastrzeżenia i uwagi dotyczące  wystawy i oceny eksponatów do Sędziego 

Obserwatora, gdy taki będzie powołany lub Organizatora  Wystawy.
14. Podczas trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Organizatora Wystawy. 
15. Wystawca zgłaszając eksponaty jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

osobowych w katalogu i w pełni zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu
16. Jest możliwość zakwaterowania w hotelu PROTOS w Knurowie. Informacja: tel.600917673 lub na 

www.protosonline.pl.

S.M.D.I. w Knurowie.


