
    PODKARPACKIE  TOWARZYSTWO   HODOWCÓW 

   GOŁĘBI RASOWYCH  I  DROBNEGO  INWENTARZA 

                                 

      Święcany 426,  38-242 Skołyszyn, tel. 608855310, (13) 4495065     

                         NIP: 6852325687      REGON: 180112334      

           BGŻ S.A. Numer rachunku: 91 2030 0045 1110 0000 0271 6310   

                                      www.pthgrido.cba.pl                                                                              

 
                                

 

                  

REGULAMIN 49 WYSTAWY  REGIONALNEJ  PTHGRiDI 

                                                                     JAROSŁAW  2017 

 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE. 

Organizatorem wystawy jest Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego 

Inwentarza.  

Wystawa obejmuje gołębie rasowe, króliki, drób i drobny inwentarz. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY. 

Wystawa odbędzie się w dniach 16-17.12.2017 r. 

Jarosław, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Jarosławiu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 

  

Program wystawy: 

- przyjęcie eksponatów 15.12.2017 r. - piątek - od godz. 5°° do godz. 9°° 

- ocena eksponatów 15.12.2017 r. – piątek - od godz. 9°° - odprawa sędziowska  

- wystawa czynna: 

                sobota 16.12.2017 r.  od godz. 8°° – 18°°  

                niedziela 17.12.2017 r. od godz. 8°° – 14°°  

- zamknięcie wystawy i wydawanie zwierząt 17.12.2017 r. o godz. 14°°. 

Wymiana nadwyżek hodowlanych czynna będzie w godzinach otwarcia wystawy. 

Termin oraz miejsce organizacji spotkania podsumowującego wystawę połączonego z rozdaniem 

nagród: 03.03.2016 r. Trzebownisko (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym). 

 

III. OPŁATY. 

Zwierzęta będą eksponowane w klatkach pojedynczo. Wyjątek stanowić będą gołębie w wolierach 

oraz drób. 

Opłata wystawowa - 40 zł. Wystawcy w ramach opłaty wystawowej otrzymują: bilet wstępu, katalog, 

kalendarz. 

Opłata za wystawiane eksponaty: gołębie, drób, króliki (1 szt.) - 5 zł. 

Woliera (8-12 szt. gołębi) – 60 zł. 

Klatka (oczko) na wymianie nadwyżek hodowlanych za jeden dzień 15 zł, natomiast dla wystawców 

10 zł. Obowiązuje bezwzględny zakaz wymiany zwierząt, które nie są osadzone w klatkach (oczkach) 

związkowych lecz z własnych klatek, pojemników itd. Po zakończeniu każdego dnia wymiany 

właściciel przyniesionych zwierząt jest zobowiązany zabrać je z terenu hali. 

Bilet wstępu (normalny) 10zł. Kobiety oraz dzieci do 5 roku życia wstęp wolny. 



W przypadku padnięcia lub zaginięcia eksponatu na wystawie (z winy organizatora) wystawca 

otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 zł. 

Dla zorganizowanych grup szkolnych dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i gimnazjum) istnieje  

możliwość zwiedzania wystawy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komitetem Organizacyjnym – 

wstęp wolny. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

Wystawcami są członkowie wszystkich Związków, Stowarzyszeń i Klubów z całego kraju 

zrzeszonych w PZHGRiDI, inne organizacje uznane przez Federację Europejską oraz zaproszeni 

goście zagraniczni. Warunkiem uczestnictwa  w wystawie jest przesłanie czytelnie (drukowanymi 

literami) wypełnionego  formularza na adres organizatora oraz wniesienie stosownych opłat. 

Formularz ten musi być wypełniony we wszystkich rubrykach i musi zawierać oficjalną nazwę rasy 

wystawianego zwierzęcia,  jego kolor, płeć, numery identyfikacyjne.   

Pisemne zgłoszenie należy przesłać do dnia 20.11.2017r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do 

organizatora) na adres: 

Łukasz Lubaś 

Święcany 426 

38–242 Skołyszyn 

tel. (13) 44 950 65 

kom. 608 855 310 

Zgłoszenie można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres  lubas9@interia.pl 

Nie wprowadza się ograniczeń wiekowych oraz ilościowych podczas zgłaszania eksponatów na 

wystawę. 

Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe, wymagane jest świadectwo szczepień (zgodnie z 

wymogami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu). 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. 

 

V. OCENA. 

Ocenę eksponatów przeprowadzi w dniu 15.12.2017r. od godz. 9:00  Komisja Sędziowska, zgodnie z 

zasadami zatwierdzonymi w regulaminach i instrukcjach PZHGRiDI. Skład Komisji Sędziowskiej 

ustala Organizator  Wystawy w porozumieniu z Kolegium Sędziów przy PZHGRiDI. W czasie 

trwania oceny  w sali wystawowej mogą przebywać jedynie: sędziowie, asystenci oraz osoby 

niezbędne przy organizacji wystawy (zakaz przebywania na sali wystawców).  

Oceniane będą eksponaty, których wzorce są zatwierdzone przez PZHGRiDI oraz posiadają 

znormalizowaną obrączkę lub tatuaż. Oceny i wyniki konkursów zostaną wpisane do katalogu 

wystawy.  

Zwierzęta nie pochodzące z własnej hodowli, z innymi obrączkami, oraz znakami rodowodowymi niż 

obowiązujące, lub nie posiadające polskiego wzorca mogą uczestniczyć w wystawie jako „pokaz”. 

Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Ewentualne odwołania od decyzji można 

składać w formie tylko i wyłącznie pisemnej do Obserwatora Wystawy w sobotę 16.12.2017r. od 

godz. 10:00 do godz. 14:00.  

Obowiązuje bezwzględny zakaz dyskusji z sędziami na temat ich werdyktu. 

 

VI. KONKURSY I NAGRODY. 

„Najlepsza kolekcja” – w tym konkursie wybierana zostaje I, II, III kolekcja zwierząt, trzech różnych 

wystawców w danej rasie, wystawiających po co najmniej 4 szt. gołębi, królików lub drobiu;  do 

konkursu wlicza się punkty uzyskane przez cztery najwyżej ocenione zwierzęta. 

„Zwycięzca w rasie” – tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony eksponat, jeżeli wystawianych będzie 

minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej 3 wystawców. 
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„Wyróżniony w rasie” – tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony gołąb, jeżeli wystawianych będzie 

minimum 8 szt. gołębi w danej rasie przez co najmniej 2 wystawców. Tytuł ten może zostać 

dodatkowo przyznany w przypadku dużej stawki gołębi w danej rasie. W przypadku królików i drobiu 

tytuł ten przyznaje sędzia, bez względu na ilość wystawianych eksponatów, warunkiem jest ocena 

bardzo dobra. 

„Najlepszy w rasie” - tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony gołąb w rasie, jeżeli wystawianych będzie 

minimum 6 szt. gołębi w danej rasie przez  co najmniej jednego wystawcę. W przypadku królików i 

drobiu tytuł ten przyznawany będzie przy wystawionych minimum 4 szt. 

„Mistrz wystawy” – eksponat wyłoniony osobno z pośród najwyżej ocenionych królików, gołębi i 

drobiu, którego ocena będzie wynosiła min. 96 pkt. Decyzję podejmuje odpowiednio powołana 

komisja. 

Wszystkie zdobyte tytuły zostaną nagrodzone pucharami. 

W przypadku dużych stawek gołębi w jednej rasie może zostać wyłonionych 2 zwycięzców w rasie 

dla gołębi jednolicie białych i dla pozostałych kolorów. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

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, od osadzenia 

eksponatów w klatkach do momentu zakończenia wystawy. 

3. Wydania sprzedanych zwierząt może dokonać tylko osoba wyznaczona przez organizatora. 

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zwierzęta (wyżywienie, opieka weterynaryjna, ochrona) 

od czasu przyjęcia na wystawę do czasu wydania wystawcy. 

5. Za zwierzęta na wymianie nadwyżek hodowlanych odpowiedzialność ponosi właściciel. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania antenek. 

7. Uczestniczący w wystawie zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu wizytówki 

informującej o jego uczestnictwie w wystawie, którą otrzyma od organizatora. 

8. Wszyscy nagrodzeni są zobligowani do odebrania upominków za zdobyte miejsca na spotkaniu 

podsumowującym wystawę.  

 

VIII. UWAGI. 

1. Na terenie wystawy i giełdy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia 

tytoniu. 

2. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać usunięte z wystawy i giełdy. 

3. Osoby odwiedzające wystawę  zobowiązane są do przestrzegania regulaminu wystawy. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu wystawy należy tylko i wyłącznie do Organizatora Wystawy. 

5. Hodowca biorący udział w wystawie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

oraz udostępnienie wizerunku wystawianych eksponatów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub inne przez niego niezawinione. 

7. Wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie wystawy udzielają: 

- Łukasz Lubaś 

tel. 608 855 310 

- Tomasz Ciechuń 

Tel. 605 886 449 

 

Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w wystawie oraz  prosi o powiadomienie hodowców i 

sympatyków amatorskiej hodowli zwierząt o warunkach i terminie wystawy. 

Za wystawienie swojego dorobku hodowlanego z góry dziękujemy.                                                                                                        


