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REGULAMIN  

KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, 

DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW 

KIELCE 2018 
 

 

 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików KIELCE 2018 odbędzie się 

w dniach 27–28.01.2018r. na terenie TARGÓW KIELCE ul. Zakładowa 1. 
 

ORGANIZATOR 
 

Organizatorem wystawy jest ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI 

RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA z siedzibą w Krakowie, a współorganizatorem są TARGI 

KIELCE S.A. 
 

UCZESTNICY  
 

Uczestnikami Wystawy Krajowej mogą być: 

- hodowcy zrzeszeni w strukturach PZHGR i DI 

- hodowcy zagraniczni, oraz reprezentacje krajów zrzeszonych w Federacji Europejskiej. 
 

W ramach wystawy odbędzie się: 

Wielka Gala Maściucha Polskiego; 

Klubowa Wystawa Gdańskiego Wysokolotnego - Sokoła Gdańskiego; 

Klubowa Wystawa Gołębi Niemiecki Wystawowy; 

Klubowa Wystawa Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych; 

Klubowa Wystawa Gołębi Garłacz Górnośląski Koroniasty; 

Klubowa Wystawa Gołębi Garłacz Śląski; 

Klubowa Wystawa Gołębi Krymka Polska; 

Klubowa Wystawa Gołębi King; 

Klubowa Wystawa Drobiu - karzełek polski; 

Klubowa wystawa królików ras długowłosych. 
 

W dniu 27.01.2018r o godz. 18
00

 zostanie zorganizowany „Uroczysty wieczór hodowcy”. Koszt 

uczestnictwa w wieczorze wynosi 80, - zł od osoby. Deklarację uczestnictwa należy potwierdzić do dnia 14 

stycznia 2018r do Prezesa Jana Pajki wraz z udokumentowaną imienną wpłatą na konto Polskiego Związku. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia wraz 

z potwierdzeniem opłaconego formularza zgłoszenia. Formularz w miarę możliwości powinien być 

wypełniony we wszystkich rubrykach i musi zawierać obowiązkowo: oficjalną nazwę rasy wystawionego 

zwierzęcia, płeć, kolor i numer obrączki, oraz wpisaną przynależności hodowcy do związku.  

Zgłoszenia wraz z kserokopią dokonania opłaty należy przesłać w I terminie do dnia 5.01.2018r. lub w II 

terminie do 18.01,2018r. (po drugim terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane) - liczy się data wpływu 

zgłoszenia do Organizatora), na adres: Edward Gersztyn, 55-093 Kiełczów ul. Modrzewiowa 13, nr tel. +48 

607 869 788, adres mailowy: egersztyn@wp.pl 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto: PZHGR i DI ul. Królewska 52/10, 30-045 Kraków 

nr konta: PKO BP SA  29 1020 4027 0000 1402 0478 0260  

Informacji w sprawie wystawy udzielają członkowie Zarządu. 
 

ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. 
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OPŁATY  w I terminie 

 opłata wpisowa - 70,- PLN lub 18 €( w tym katalog, karta wstępu, oraz jeden posiłek) 

 opłata za wystawione zwierzęta: 

- gołębie – 12,- PLN lub 3 € za szt.,  

- drób - 12,- PLN lub 3 €  za szt., 

- króliki - 12,- PLN lub 3 € za szt., 

 woliera własna- 60,- PLN.  

 woliera związkowa 100zł ( ograniczona ilość). 

 "oczko" wymiany materiału hodowlanego  (jeden dzień) - 20,- PLN, 

 „oczko własne” wymiany nadwyżek hodowlanych ( jeden dzień) o wymiarach  

- 50 x 50cm – 20 zł. większe 100 x 100 cm -.30 zł. 

 bilet wstępu dorośli - 12,- PLN, 

 bilet wstępu ulgowy – 6,- PLN, 

 katalog - 20,- PLN, 

 reklama amatorskiej hodowli w katalogu (cała strona) – 100,- PLN, 

 reklama amatorskiej hodowli w katalogu (pół strony) – 50,- PLN.  
 

OPŁATY  w II terminie 

 opłata wpisowa - 70,- PLN lub 18 €( w tym katalog, karta wstępu, oraz jeden posiłek) 

 opłata za wystawione zwierzęta: 

- gołębie – 15,- PLN lub 4 € za szt.,  

- drób - 15,- PLN lub 4 €  za szt., 

- króliki - 15,- PLN lub 4 € za szt., 

Stoisko reklamowe dla Związków, Klubów, Stowarzyszeń 3m x 3m 500 zł, 3m x 5m 900 zł 

Uwaga – reklamy będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej. 

 

Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe - wymagane świadectwo szczepień. Zwierzęta 

z objawami chorobowymi nie zostaną przyjęte na wystawę (bez zwrotu kosztów), a w przypadku 

wystąpienia objawów chorobowych podczas trwania wystawy zostaną przeniesione do izolatki.  

Uwaga – nie wprowadza się ograniczeń wiekowych i ilościowych podczas zgłaszania zwierząt na wystawę. 
 

OCENA SĘDZIOWSKA 
 

Oceniane będą zwierzęta, których wzorce są zatwierdzone przez Prezydium Kolegium Sędziów. Oceny 

i wyniki konkursów zostaną wpisane do katalogu wystawy. W konkursach i nagrodach biorą udział zwierzęta 

wystawione z własnej hodowli. Zwierzęta muszą posiadać obrączki rozprowadzane przez Zarząd Główny 

PZHGR i DI lub tatuaże. Zwierzęta hodowców zagranicznych muszą posiadać obrączki i znaki 

obowiązujące w Federacji Europejskiej. Dopuszcza się obrączki adresowe u ptaków wystawianych 

w wolierach, oraz w „Klasie Sport”. Zwierzęta z obrączkami, oraz znakami rodowodowymi innymi niż 

obowiązujące w Federacji Europejskiej nie mogą uczestniczyć w wystawie, a zwierzęta nie posiadające 

polskiego wzorca mogą uczestniczyć w wystawie jako "pokaz". 
 

Ocenę zwierząt przeprowadza Komisja Sędziowska wyznaczona przez Prezydium Kolegium Sędziów przy 

PZHGR i DI. Ocena będzie dokonana zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach i instrukcjach PZHGR 

i DI.  
 

Króliki oceniane będą według następujących zasad: 

Dorosłe 

- w rasach dużych i  średnich od 8 miesiąca 

- w rasach małych i karzełki od 6 miesiąca 

Młode 

- w rasach dużych i średnich od 5 do 7 miesiąca 

- w rasach małych i karzełki od 4 do 5 miesiąca 

Króliki wystawione w kolekcji muszą być tej samej rasy, odmiany barwnej, różnej płci i w zgłoszeniu 

oznaczone skrótem K 4. W jednej kolekcji nie dozwolone jest wystawianie królików dorosłych z młodymi. 
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KONKURSY I NAGRODY  
 

„Champion Wystawy Krajowej” (CHWK)w danej grupie zwierząt otrzymuje zwierzę, które otrzymało 

najwyższą ocenę w danej rasie i zostało wybrane przez trzyosobową komisję sędziowską. Champion 

wystawy zostaje wybrany  spośród gołębi, drobiu rasowego i królików. 

„Mistrz Polski” w rasie (MP) – (Mistrz w klasie sport) W konkursie uczestniczą tylko zwierzęta 

wystawione przez polskich wystawców. Kolekcję o tytuł Mistrza Polski stanowią wszystkie zwierzęta 

wystawione przez jednego wystawcę w danej rasie w liczbie nie mniejszej niż cztery. Kolekcja konkursowa 

to minimum cztery pozytywnie ocenione zwierzęta jednego wystawcy. Warunkiem odbycia się konkursu 

o tytuł Mistrza Polski jest uczestnictwo kolekcji konkursowych minimum trzech wystawców w danej rasie, 

a tytuł Mistrza Polski przyznaje się jeżeli kolekcja zdobyła minimum 376pkt.. 

Króliki – warunkiem jest wystawienie co najmniej trzech kolekcji w jednej rasie i odmianie barwnej przez 

trzech wystawców.  

W nagrodzonej kolekcji K-4 każdy prezentowany królik nie może otrzymać oceny niższej niż 93 pkt.  

„Champion” w rasie (CH)– tytuł ten otrzyma zwierzę, które otrzyma ocenę 96 lub 97pkt. i werdykt zostanie 

zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej ( dwie pieczątki na karcie oceny), oraz 

wystawionych będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców. 

Króliki – jeżeli będzie wystawionych minimum 10 szt. w jednej rasie i odmianie barwnej przez dwóch 

wystawców. 

„Zwycięzca” w rasie (ZW)– (Zwycięski lotnik ZL) tytuł ten otrzyma najwyżej ocenione zwierzę, które 

otrzyma ocenę co najmniej 94 pkt. i wystawionych będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez co 

najmniej trzech wystawców. 

Króliki – jeżeli będzie wystawionych minimum 10 szt. w jednej rasie i odmianie barwnej przez dwóch 

wystawców. 

„Wyróżniony” w rasie (W)– (Wyróżniony lotnik WL) tytuł ten otrzyma najwyżej ocenione zwierzę min 93 

pkt. jeżeli wystawionych będzie minimum 8 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej dwóch 

wystawców. 

„Najlepszy” w rasach ginących (NR)– (Najlepszy lotnik NL) tytuł ten otrzyma zwierzę z polskich ras 

ginących lub w rasach rzadko wstępujących na wystawach, które otrzyma minimum 95 pkt. Tytuł ten może 

przydzielić organizator wystawy w przypadku wystawienia przez jednego wystawcę minimum 6 szt. 

zwierząt. 

W Klasie sport nie obowiązuje podana minimalna ilość punktów. 

Dodatkowe nagrody dla wystawców Klubowych przyznają Zarządy Klubów po uzgodnieniu z organizatorem 

wystawy. 
 

Wręczanie zdobytych nagród odbędzie się w dniu 28.01.2018r. (niedziela) od godz. 12
00 

(Nagrody nie odebrane w tym dniu zostaną przekazane na poczet organizatorów wystawy) 
 

TERMINARZ WYSTAWY 
 

 Przyjęcie zwierząt 

Czwartek, 25.01.2018 r. od godz. 16
00

 do godz. 6
00 

dnia  26-01-2018r. 
 

 Ocena zwierząt 

Piątek, 26.01.2018 r. od godz. 7
00 

 do 14
00 

 

 Wystawa czynna będzie w dniach: 

Sobota 27. 01. 2018 r od godz. 8
00

 do godz. 16
00 

Niedziela 28. 01. 2018 r. od godz. 8
00

 do godz. 14
00 

 

 Uroczyste otwarcie Wystawy  

 Sobota 27.01.2018 r. godz. 10
00

 w hali głównej Targów Kielce S.A. 
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 Wcześniejsze wydawanie zwierząt z klatek wystawowych, oraz wolier jest możliwe po dokonaniu 

opłaty:  

Sobota 27. 01. 2018r  - 20 PLN za jedną sztukę. 

Niedziela 28. 01. 2018r. – 10 PLN za jedną sztukę. 

Zwierzęta będą wydawane do specjalnych pudełek rozprowadzanych przez PZHGR i DI. 
 

 Hala wymiany materiału hodowlanego czynna będzie: 

Sobota 27. 01. 2018 r. od godz. 6
00

 do godz.  15
00 

Niedziela 28. 01. 2018 r. od godz. 6
00

 do godz.14
00 

 

  Zamknięcie Wystawy i wydawanie zwierząt nastąpi 

28-01-2018r od godz. 14
00

. 

Zabrania się wcześniejszego wchodzenia na hale wystawowe z klatkami transportowymi. 

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieodebrane zwierzęta z wystawy 

do godz.  16
00 

w dniu  28 – 01 – 2018r. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- W wystawie mogą uczestniczyć Kluby zarówno zrzeszone w PZHGRiDI, jak i działające przy 

poszczególnych stowarzyszeniach. Mogą one zaznaczać swą obecność klubową na wystawie np. w formie 

baneru po uzgodnieniu z Organizatorem.  

- Komitet Organizacyjny przyjmuje odpowiedzialność za zwierzęta od chwili przyjęcia na Wystawę do jej 

zakończenia. W przypadku zaginięcia lub padnięcia zwierzęcia z winy Organizatora, zostanie wypłacone 

100,- PLN zadośćuczynienia.  
 

- Na terenie Wystawy zostanie wydzielona hala wymiany materiału hodowlanego. Organizator nie 

odpowiada za zwierzęta w hali wymiany materiału hodowlanego. 

 

- Wszyscy uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Interpretacja 

regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

-   Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania w stanie nietrzeźwym.  

-   Zabrania się wnoszenia na hale wystawowe toreb, klatek i innych większych pakunków.  

-   Regulamin Wystawy Krajowej został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGR i DI. 

- Wszystkich przyjezdnych informujemy, że opłata za parking wynosi, samochód osobowy 15- PLN,  

autokar 30 –PLN, i jest pobierana przez TARGI KIELCE S.A.  

Hodowcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów 

związanych z organizacją Wystawy, wykonywanie zdjęć zwierzętom oraz udostępnienie wizerunku 

wystawianych zwierząt w katalogu Wystawy, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu.  

 

 

 

 

 

 Wice-prezes ds. organizacyjnych      Prezes 

 

 

  Godfryd Kuryło      Jan Pajka  

     

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 
 


