
POLSKI   ZWIĄZEK  HODOWCÓW   GOŁĘBI 

RASOWYCH   i  DROBNEGO  INWENTARZA 

30- 045 Kraków, ul. Królewska 52/10 

 
ZAMÓWIENIE NA WZORCE  

GOŁĘBI RASOWYCH 

      
 

Zamawiający – nazwa, adres /pieczątka/ i numer organizacji lub imię i nazwisko 

sędziego/asystenta……………………………………………………………..……………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………              

 …..…………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

email ……………………………………..                                     NIP……………………….……………………                                     

1.Zamawiam komplet wzorców dla poniższych członków naszej organizacji 

L.P. 

imię i nazwisko hodowcy 
( w przypadku przeznaczenia innego  

niż dla członka proszę wpisać  
NA CELE STATUTOWE) 

sędzia  
(proszę 
wpisać 

TAK/NIE) 

asystent 
(proszę 
wpisać 

TAK/NIE) 

ilość 
sztuk 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  
Suma………..szt. x 290 zł, Razem do zapłaty………………..zł 

płatność przelewem na numer konta: 

80 1600 1462 1835 7806 0000 0001 

z dopiskiem: „Opłata za wzorce gołębi rasowych - org. nr……………….(proszę 

podawać numer organizacji)”                                                                                 

Oświadczam, że ww. są 

członkami naszej organizacji 

 

 

………………………… 

podpis prezesa            

lub osoby upoważnionej      

 

 

 

Zamówienie należy przesłać na adres:  

Jan Pajka, ul. Królewska 52/10, 30- 045 Kraków 

lub mailem na adres: 

pzhgridi@interia.pl 

ADRES DO WYSYŁKI : 

Imię i nazwisko 

……………………………………………….............................................. 

Adres:…………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Telefon:…............................................................................................ 

 

chcę otrzymać fakturę - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………. 

 Telefon…………………  e-mail …………………………….. 



Załącznik do uchwały nr 115/U/2021 

Zasady zamawiania i dystrybucji wzorców gołębi rasowych 

 
1. Wzorce gołębi rasowych przeznaczone są dla czynnych sędziów, asystentów oraz członków 

organizacji zrzeszonych w PZHGRiDI.  

2. Cena kompletu wzorców (dwa segregatory) wynosi 290 zł wraz z przesyłką. 

3. Zamówienia może dokonać wyłącznie: 
a. Organizacja czynna zrzeszona w PZHGRiDI mająca uregulowane należności z tytułu składek         
członkowskich na potrzeby członków własnych, czynnych sędziów i asystentów zrzeszonych w 
danej organizacji oraz na cele statutowe i promocyjne stowarzyszenia.  

b. Sędzia czynny, który ma uregulowane składki sędziowskie. 

c. Asystent po uprzednim uzyskaniu poświadczenia przynależności do organizacji zrzeszonej w 

PZHGRiDI (pieczątka organizacji oraz podpis prezesa lub osoby uprawnionej na formularzu              

zamówienia.) 

4. Zabrania się odsprzedaży wzorców osobom trzecim nie będącym członkami organizacji 
zrzeszonych w PZHGRiDI. 

5. Dystrybucja zamówień będzie odbywała się dwuetapowo - każda organizacja otrzyma dwie przesyłki 
- osobno 1 i 2 część wzorców. Koszt obydwu przesyłek pokrywa PZHGRiDI. 

6. Realizacja pierwszej części zmówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania należności na 
wskazane konto PZ.                                                                                                                                      

7. Każda organizacja  zostaje zobowiązana do prowadzenia  ewidencji członków, którzy nabyli wzorce.  

8. Obowiązek nabycia wzorców mają sędziowie posiadający czynne uprawnienia sędziowskie do 

oceny gołębi rasowych oraz asystenci do oceny gołębi rasowych. 

9. Zarząd Główny PZ zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kompletu wzorców w przypadku 

konieczności dodruku w momencie wyczerpania pierwszego nakładu, który wynosi 200 

egzemplarzy.  

 

 

Uwaga:  

Liczba egzemplarzy ograniczona !! 

W przypadku większego popytu niż wynosi pierwszy nakład pierwszeństwo otrzymania wzorców będą miały 

organizacje, które jako pierwsze złożą zamówienia (decyduje data wpłynięcia zamówienia do ZG PZ)  

Pozostałe organizacje otrzymają wzorce po wykonaniu dodruku nakładu w późniejszym terminie.  

 

 


