REGULAMIN
GRUDZIĄDZKIEJ WYSTAWY GOŁEBI RASOWYCH, KRÓLIKÓW I DROBIU
OZDOBNEGO
Grudziądz 2022
Organizatorem wystawy jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Królików I Drobiu
Ozdobnego z siedzibą w Grudziądzu.
Wystawa odbędzie się w Grudziądzu przy ul. Lotniczej 21 w dniu 04.12.2022r.

OPŁATY:
-

Wpisowe: 50zł (w tym: karta wstępu oraz katalog wystawy)
Za wystawione eksponaty: 10zł (sztuka)
Oczko na hali nadwyżek hodowlanych: 10zł
Bilet wstępu: 10zł (młodzież do lat 18 oraz kobiety - wstęp wolny)

Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty należy przesłać na adres
KAROL BOŁKOWSKI, JAŹWISKA 96, 83-136 OPALENIE
Numer telefonu: 607-718-118
Adres e-mail: garlacz11@o2.pl
Wpłatę należy uiścić na wyżej wymieniony adres, numer konta: 92 8346 0005 0005 4768 3000 0001.
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty należy wysłać do 10.11.2022r.

PLAN WYSTAWY:
- Przyjmowanie zwierząt 02.12.2022 (piątek) od 17:00 do 21:00.
03 .12.2022 (sobota) od 6:00 do 8:00.
- Ocena sędziowska 03.12.2022 od 9:00
- Wystawa czynna dla zwiedzających 04.12.2022 od 6:00 do 14:00
- Rozdanie nagród nastąpi o godzinie 12:00
- Wymiana nadwyżek hodowlanych 04.12.2022r od 6:00 do 14:00
OBOWIĄZUJE ZAKAZ HANDLU POZA HALĄ NADWYŻEK HODOWLANYCH!

ZADADY OGÓLNE:
1. Wystawcami mogą być wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza oraz hodowcy zagraniczni będący członkami organizacji EE,
2. W wystawie mogą brać udział zwierzęta wszystkich ras uznanych przez PZHGRiDI, posiadające jedną obrączkę
rodową o rozmiarze przewidzianym dla danej rasy zgodnie z wzorem uznanym przez PZHGRiDI.

KONKURSY I NAGRODY:
-

Kolekcje od 1 do 3:

Zostaną przyznane jeśli w danej rasie wystawionych jest minimum 12 sztuk zwierząt. Przez co najmniej trzech
wystawców którzy wystawią po minimum 4 sztuki zwierząt, które uzyskają pozytywne oceny sędziowskie.
-

Champion w rasie:

Otrzyma gołąb który zdobędzie minimum 96 punktów, jeśli w danej rasie wystawionych zostanie minimum 12 sztuk
gołębi przez co najmniej 3 wystawców.
-

Wyróżniony w rasie:

Otrzyma najwyżej oceniony gołąb jeśli w danej rasie zostanie wystawione co najmniej 8 sztuk gołębi przez 2
wystawców.
-

Najlepszy w rasie:

Tytuł ten otrzymuje najwyżej ocenione zwierzę w polskich rasach ginących lub rzadko występujących na wystawie.
Tytuł ten zostanie przyznany jednemu hodowcy, który wystawi minimum 6 sztuk zwierząt w danej rasie.

NAGRODY SPECJALNE:
Champion wystawy Grudziądz 2022 – zostanie wyłoniony drogą losowania spośród wszystkich ,,Champion w rasie’’.
*Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia i nagrody poza konkursami.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
-

Oceny sędziowskiej dokonują sędziowie posiadający uprawnienia PZHGRiDI,
Podczas oceny zwierząt na hali wystawowej obecni są jedynie: sędziowie i osoby niezbędne do obsługi
wystawy,
Wszelkie zastrzeżenia co do oceny sędziowskiej należy zgłaszać pisemnie do obserwatora wystawy.

OBOWIĄZKI WYSTAWCY:
-

Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia i odbioru zwierząt w/w terminie,
Dostarczone zwierzęta powinny być zdrowe,
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych organizatora.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM WYSTAWY:
Kafarski Edward – tel. 600 938 935
Bołkowski Karol – tel. 607 718 118

