
 

 

 

REGULAMIN 

 

XXXVII WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU 

OZDOBNEGO I KRÓLIKÓW ORGANIZOWANEJ PRZEZ 

WŁOCŁAWSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI 

RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO 

VIII KUJAWSKO-POMORSKA WYSTAWA 
 

I. ORGANIZATOR WYSTAWY: 

Włocławski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

 

II. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY: 

Wystawa odbędzie się w dniu 30 listopada – 1 grudnia 2019r. roku 

 w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  sp. z o.o . 

1. Osadzanie eksponatów nastąpi od godziny 1900 dnia 28.11.2019r.(czwartek) 

 i od godziny 630 do  900dnia 29.11.2019r.(piątek). 

2. Ocena eksponatów nastąpi dnia 29.11.2019r. od godziny 1000. 

3. Uroczyste otwarcie Wystawy nastąpi w dniu 30.11.2018r. o godzinie 800która 

udostępniona będzie dla Zwiedzających w tym dniu w godzinach 800 -1700, a 

dnia 1.12.2019r. od godziny 800 -1500 

4. W dniu 1.12.2019r. (niedziela) o godzinie 1300 odbędzie się spotkanie 

Wystawców, na którym zostaną wręczone nagrody. 

 

III. WYSTAWCY I EKSPONATY: 

1. Wystawcami mogą być hodowcy zrzeszeni w Związkach, Klubach i 

Stowarzyszeniach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego 

Inwentarza ,także w innych organizacjach uznanych przez Federację 

Europejską, którzy zgłoszą swój udział i wniosą opłatę wpisową. 

2. W Wystawie muszą brać udział eksponaty z własnej hodowli, bez ograniczenia 

wieku wszystkich uznanych ras, których wzorzec jest zarejestrowany przez 

PZHGRIDI, oraz posiadające jedną znormalizowaną obrączkę rodową zgodną z 

rozmiarem dla danej rasy(uznawane będą tylko obrączki rozprowadzane przez 

PZHGRIDI). EKSPONATY POSIADAJĄCE WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OBRĄCZKĘ 

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA WYSTAWĘ, A EKSPONATY 

POSIADAJĄCE ZAGRANICZNĄ OBRĄCZKĘ NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU 

W KONKURSIE. Dotyczy: POLSKICH WYSTAWCÓW. 

3. Eksponaty wyklucza się z oceny w przypadku: 

a) braku obrączki lub tatuażu 

b) stwierdzenia fałszerstwa w obrączkach i tatuażach 

c) stwierdzenia innych obrączek niż rozprowadzane przez Z.G. PZHGRIDI. 

d) brakiem na obrączkach zastrzeżonych znaków Federacji Europejskiej „EE” 

e) nieprawidłowych obrączek dla danej rasy oraz nieczytelnych tatuaży. 

4. Wystawca uczestniczący w konkursie grupowym musi wystawić kolekcje złożoną 



z minimum czterech ptaków danej rasy lub nieograniczoną ilość.(DOTYCZY 

  RÓWNIEŻ DROBIU). 

5. Warunkiem przyznania tytułu „Najlepszej Kolekcji” w Konkursie grupowym jest 

uczestnictwo minimum trzech Wystawców.(Dotyczy to również drobiu). 

6. Kolejność Kolekcji od I do III miejsca ustala się o łączna sumę punktów czterech 

ocenionych ptaków wystawionych przez jednego Wystawcę. W przypadku równej 

ilości punktów dwóch lub więcej kolekcji ocenionych ptaków, wyższe miejsce 

zajmuje Kolekcja mająca najwyżej ocenionego ptaka. Gdy i w tym przypadku 

sytuacja jest identyczna w ilości punktów, przy równej punktacji i niemożliwości 

zastosowania powyższych zasad, kolejność ustala Sędzia oceniający, bez 

konieczności uzasadniania werdyktu. 

7. Tytuł ”Zwycięscy w Rasie” otrzyma ptak najwyżej ceniony, jeśli będzie minimum 

12szt.zwierząt w danej rasie, wystawionych przez co najmniej trzech Wystawców. 

Tytuł „Wyróżniony w Rasie” otrzyma najwyżej oceniony eksponat, jeśli 

wystawionych będzie minimum 8szt.zwierząt w danej rasie, wystawionych przez 

co najmniej dwóch Wystawców. 

Tytuł „Najlepszy gołąb Polskich ras ginących” otrzyma eksponat z polskich 

ras ginących lub rzadko występujący na wystawach. 

8. Wyniki przyznawania miejsc poszczególnym Kolekcjom i tytuły opublikowane 

będą w BIULETYNIE. 

9. Eksponaty spoza Katalogu Wystawy nie będą oceniane. 
 

IV. ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW NA WYSTAWĘ: 

1.  Dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń jest 5 listopada 2019r. Z dokonanymi 

opłatami wystawy. Nie zgłoszenie eksponatów w w/wym. terminie lub nie 

dokonanie opłat spowoduje nie przyjęcie eksponatów na wystawę. 

2. Wystawcy zgłaszają eksponaty na KARTACH ZGŁOSZEŃ (wg załączonego 

wzoru). 

3. Zgłoszenia i opłaty przyjmują: 

Wojciech Lewandowski 

tel.692 376 819 

Barbara Lewandowska 

tel.604 830 459 

ul. Gniazdowskiego8m35 

  35  87-800 Włocławek 

 

V. OPŁATY ZA UDZIAŁ WYSTAWIE: 

1. Wystawcy w ramach wpisowego otrzymują: 
- wstęp wolny, katalog wystawy 

• Wpisowe - 50zł 
  Za gołębie ,drób i króliki  —5zł/szt. 
  Wydawanie gołębi, drobiu i królików podczas wystawy - 
20zł  po  godzinie 1200 

• Opłata za oczko na giełdzie – 10zł. 

DLA ZAINTERESOWANYCH: 
Reklama czarno-biała w katalogu 

• Cała strona – 50zł 

• Pół strony – 25zł. 



VI. KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

1. Skład Sędziów zaakceptowany przez Kolegium Sędziów PZHGRIDI. 

2. Ocena gołębi i drobiu odbywa się w oparciu o instrukcję oceny gołębi rasowych i 

drobiu ozdobnego. 

3. W czasie trwania oceny w sali wystawowej mogą być jedynie Sędziowie, 

asystenci, sekretarze i osoby absolutnie niezbędne do obsługi Wystawy. 

4. Werdykt Sędziów jest ostateczny, chyba że zaistniała pomyłka np.: w zliczaniu 

punktów. Wtedy Organizator wspólnie z przewodniczącym Komisji Sędziowskiej 

lub Sędzią dokonującym oceny może prawidłowo naliczyć punkty i spisać protokół 

na tę okoliczność. Nikt nie ma prawa zmieniać karty oceny i dokonywać na nich 

jakichkolwiek korekt po spisaniu punktów. 

5. Po zakończeniu oceny Sędziowie podpisują, stemplują karty i ustalają lokaty 

konkursów. Karta oceny ,która nie jest podpisana i podbita imienną 

pieczątką Sędziego oraz nie posiada pieczęci Organizatora Wystawy jest 

nieważna. 

 

VII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych i po 

terminie osadzania eksponatów, jak również ograniczenia ilości i kolekcji 

ptaków. 

2. Organizator nie odpowiada za padłe eksponaty w czasie trwania Wystawy nie z 

winy Organizatora. 

3. Za zaginione eksponaty z Wystawy właściciel otrzyma odszkodowanie 100zł (sto 

złotych). 

4. Organizator Wystawy nie pokrywa strat powstałych na skutek zdarzeń losowych, 

niezależnych od Organizatora tj: powódź, pożar, zakaz urządzania wystaw 

wydany przez instytucję do tego uprawnioną itp. 
5. Na teren Wystawy nie mogą być wnoszone: 

• Eksponaty nie biorące udziału w Wystawie 

• Klatki, torby i inne pojemniki 
6. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu oraz spożywać alkoholu. 

7. Osoby zakłócające prządek będą wyproszone z terenu Wystawy. 

8. W czasie trwania Wystawy Organizator zapewnia eksponatom wyżywienie, 

nadzór lekarski oraz całodobową ochronę przed kradzieżą. 

 

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW: 

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, nagrody i inne wyróżnienia. 

2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne obowiązującymi przepisami 

porządkowymi Organizatora. 

3. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z Sędzią lub Organizatorem w sprawie 

werdyktu. Może natomiast złożyć pisemny lub ustny protest u Sędziego 

Obserwatora bezpośrednio lub za pośrednictwem Organizatora. 

4. Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów do oceny i terminowego 

odbioru po zakończeniu Wystawy. 

5. Eksponaty dostarczone przez Wystawcę muszą być zdrowe i posiadać 

NIEZBĘDNE ZAŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIU(na załączonym druku 

zaświadczenia).Zaświadczenie o szczepieniu Wystawca obowiązany jest posiadać 

przy sobie w trakcie osadzania eksponatów na wystawę, celem przekazania 

lekarzowi weterynarii. W przypadku nie posiadania zaświadczenia o szczepieniu i 

stanie zdrowia eksponatów przez Wystawcę eksponaty nie zostaną przyjęte. 



 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIEGO RODZAJU ZMIANY W 

REGULAMINIE WYSTAWY. 

 

 

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY SERDECZNIE  ZAPRASZA  DO  UDZIAŁU  W 

WYSTAWIE ORAZ PROSI O ZAWIADOMIENIE KOLEGÓW HODOWCÓW W SWOICH 

ZWIĄZKACH. 

 

 

 

Z POWAŻANIEM 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ : 

 

 

www.wzhgrido.pl 

 

„ Ptaki naszą  pasją…” 

http://www.wzhgrido.pl/

