REGULAMIN
KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH,
DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW
O OBSADZIE MIĘDZYNARODOWEJ
POLAND 2022

Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików odbędzie się w dniach
17–18.12.2022r. na terenie TARGÓW KIELCE ul. Zakładowa 1.

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem Wystawy jest ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW
GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA z siedzibą w Krakowie, zwany dalej
PZHGRiDI, a współorganizatorem są TARGI KIELCE S.A.

2. UCZESTNICY
2.1 Uprawnieni do uczestnictwa w Krajowej Wystawie są hodowcy polscy zrzeszeni w strukturach
PZHGRiDI, oraz hodowcy zagraniczni, którzy należą do Stowarzyszeń Członkowskich EE, na ile
przepisy weterynaryjne na to pozwalają. Prawo do uczestnictwa w wystawie nie przysługuje
hodowcom indywidualnym, którzy nie należą do Stowarzyszeń Członkowskich EE.
2.2 Wszystkie wystawiane zwierzęta muszą mieć właściwe oznakowanie, dopuszczone przez kraje
członkowskie EE. Zwierzęta nieposiadające zatwierdzonych oznakowań nie będą oceniane.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1 Warunkiem uczestnictwa w Wystawie jest przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia wraz
z potwierdzeniem opłaconego formularza zgłoszenia. Formularz powinien być wypełniony
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we wszystkich rubrykach i musi zawierać obowiązkowo: oficjalną nazwę rasy wystawionego
zwierzęcia, płeć, kolor i numer obrączki, oraz wpisaną przynależność hodowcy do Stowarzyszenia
Członkowskiego EE.
3.2 Zgłoszenie i potwierdzenie opłaty za całe zgłoszenie przesyła w formie zbiorczej Prezes danej
Organizacji lub osoba przez niego upoważniona. Nadesłanie zgłoszenia może nastąpić w formie
elektronicznej lub listownej. Zgłoszenia od indywidualnych hodowców nie będą przyjmowane.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora.
3.3 Zgłoszenia wraz z kserokopią dokonania opłaty należy przesłać w terminie do dnia
15.11.2022 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora), na adres:
Marek Kolinski, 88-181 Jaksice ul. Łączna 5a, nr tel. +48 606 926 811, adres mail:
marek.kolinski1965@gmail.com
ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE I NIEPRZESŁANE W WYZNACZONYM TERMINIE NIE BĘDĄ
ROZPATRYWANE.
3.4 Uroczysty Wieczór Hodowców zostanie zorganizowany w dniu 17.12.2022 r. Deklarację
uczestnictwa należy potwierdzić do dnia 15.11.2022 r. dokonując imienną opłatę na niżej podane
konto z dopiskiem „Wieczór Hodowców”.

4. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W WYSTAWIE
4.1 Opłatę z uczestnictwo w Wystawie należy wpłacić na poniższe konto:
Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
ul. Królewska 52/10, 30-045 Kraków
BNP PARIBAS S.A. Swift: PPABPLPKXXX
PL – 69 1600 1462 1835 7806 0000 0005 - do wpłat w euro /EUR/
PL - 80 1600 1462 1835 7806 0000 0001 – do wpłat w złotych /PLN/
4.2 Opłata wpisowa za uczestnictwo w Wystawie ............. 70 zł / 18 euro
(w tym wejściówki na czas trwania wystawy i katalog).
4.3 Opłata za zgłoszone zwierzę ........................................ 15 zł / 4 euro.
4.4 Opłata za Wieczór Hodowcy – udział dobrowolny …… 100 zł / 25 euro.
4.5 Reklama amatorskiej hodowli w katalogu (cała strona) – 150 zł / 35 euro, (pół strony) 100 zł / 25
euro.
4.6 Stoisko związkowe lub klubowe małe (3x3) 1107 zł / 250 euro, duże (3x5) 1476 zł / 335 euro.
4.7 Pojedynczy Box w strefie wymiany nadwyżek: sobota 150 zł / 35 euro, niedziela 200 zł / 50 euro,
za dwa dni dla tego samego hodowcy 250 zł / 60 euro.
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4.8 Sprzedaż biletów wstępu 25 zł/ 6 euro normalny, 15 zł / 4 euro ulgowy (młodzież szkolna
i studenci), dzieci do lat 10 wstęp nieodpłatny.
4.9 Sprzedaż Katalogu Wystawy 50 zł / 12 euro.
4.10 Sprzedaż biletów parkingowych: samochód osobowy 25 zł / 6 euro, autokar 60 zł / 16 euro.
4.11 Wynajęcie woliery 100 zł / 25 euro.
Uwaga – nie wprowadza się ograniczeń wiekowych i ilościowych podczas zgłaszania zwierząt
na wystawę.
5. OCENA SĘDZIOWSKA
5.1 Wszystkie zwierzęta będą oceniane zgodnie z obowiązującymi wzorcami. Jeśli dana rasa nie jest
wymieniona we wzorcach, obowiązują wzorce kraju, z którego rasa pochodzi. Zgłaszający rasę
dostarcza wzorzec w języku polskim do Organizatora Wystawy oraz Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej.
5.2 Oceny i wyniki konkursów zostaną wpisane do Katalogu Wystawy.
5.3 Zwierzęta muszą posiadać obrączki rozprowadzane przez Zarząd Główny PZHGRiDI 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.
5.4 Ocenę zwierząt przeprowadza Komisja Sędziowska, wyznaczona przez Prezydium Kolegium
Sędziów przy PZHGRiDI. Ocena będzie dokonana europejskim systemem oceny na opisowych
kartach. Odprawa sędziowska odbędzie się w dniu 15.12.2022r o godz. 2000.
5.5 W Krajowej Wystawie zwierząt w konkursach i nagrodach biorą udział zwierzęta wyhodowane
przez wystawcę.

6. KONKURSY I NAGRODY
6.1 „Champion Wystawy” w danej grupie zwierząt otrzymuje zwierzę, które uzyskało najwyższą
ocenę w danej rasie i zostało wybrane przez komisję sędziowską. Champion wystawy zostaje
wybrany osobno spośród gołębi, drobiu rasowego i królików.
6.2 „Międzynarodowy Mistrz w Rasie”, I wicemistrz i II wicemistrz.
Tytuły te zostaną przyznane, jeżeli minimum trzech wystawców wystawi 18 zwierząt w danej rasie.
Kolekcja konkursowa to cztery najwyżej ocenione zwierzęta danego wystawcy.
6.3 „Mistrz Polski Krajowej Wystawy” I wicemistrz i II wicemistrz w „Klasie Sport”
Tytuły te zostaną przyznane, jeżeli minimum trzech wystawców wystawi 15 gołębi w danej rasie.
Kolekcja konkursowa to cztery gołębie najwyżej ocenione wg Regulaminu Klasy Sport.
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6.4 „Indywidualny Mistrz w Rasie”
Tytuł ten zostanie przyznany, jeżeli zostanie wystawione minimum 12 szt. gołębi, drobiu rasowego
10 szt., królików 8 szt. w „Klasie Sport” 8 szt. gołębi. Bez względu na ilość wystawców.
6.5 „Champion” w rasie (CH) Tytuł ten otrzyma zwierzę, które otrzyma ocenę
97 pkt i werdykt zostanie zatwierdzony przez sędziów nadzorujących ocenę (dwie pieczątki
na karcie oceny), oraz zostanie wystawione minimum 18 gołębi, drobiu rasowego 10 szt. królików
8 szt. W klasie sport 8 szt. gołębi. Minimum 3 wystawców.
6.6 „Zwycięzca” w rasie (ZW) – (Zwycięski lotnik - ZL) Tytuł ten zostanie przyznany, jeżeli zostanie
wystawione minimum 12 szt. gołębi, drobiu rasowego 10 szt., królików 8 szt. a w „Klasie Sport”
8 szt. gołębi. Minimum 3 wystawców i ocena bardzo dobra lub wybitna.
6.7 „Wyróżniony w rasie” (W) Tytuł ten zostanie dodatkowo przyznany przez sędziego
w porozumieniu z Organizatorem Wystawy w rasie, w której zostanie wystawione minimum 30 szt.
zwierząt.
6.8 „Najlepszy w rasie” (NR) – (Najlepszy lotnik - NL) Tytuł ten otrzyma zwierzę z polskich ras
ginących lub rzadko występujących na wystawach, które otrzyma minimum 95 pkt. Tytuł ten
przyznaje organizator wystawy w przypadku wystawienia przez jednego wystawcę minimum 8 szt.
zwierząt. (Tytuł Najlepszy Lotnik przyznawany jest zgodnie z Regulaminem „Klasy Sport”).
6.9 „Dodatkowe Wyróżnienie” (DW)
„Dodatkowe Wyróżnienie” może przyznać sędzia w porozumieniu z Organizatorem Wystawy,
jeżeli oceniane zwierzę otrzyma minimum 95 pkt. Jednak w danej rasie musi być wystawione
minimum 6 sztuk.
6.10 Nagrody dla zwierząt młodych w stawkach, gdzie występują zwierzęta młode zostaną
przyznane dodatkowe nagrody dla najwyżej ocenionych zwierząt w danej rasie.
6.11 Dla dziesięciu związków, które wystawią najwięcej zwierząt przewidziane są dodatkowe
upominki.

7. TERMINARZ WYSTAWY
7.1 Przyjęcie zwierząt
Czwartek 15.12.2022 r. od godz. 1600 do godz. 2200 i piątek 16.12.2022r. od godz. 500 do 700.
7.2 Ocena zwierząt
Piątek 16.12.2022 r. od godz. 800 do 1400
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7.3 Wystawa czynna będzie dla osób zwiedzających w dniach:
Sobota 17.12.2022 r. od godz. 800 do godz. 1600
Niedziela 18.12.2022 r. od godz. 800 do godz. 1400
7.4 Wręczanie nagród odbędzie się w dniu 18.12.2022 r. (niedziela) od godz. 1100
(Nagrody nieodebrane w tym dniu zostaną przekazane na poczet Organizatorów Wystawy)
7.5 Otwarcie Wystawy:
Sobota 17.12.2022 r. godz. 1000 w hali głównej Targów Kielce S.A.
7.6 Obserwator Wystawy:
Sobota 17.12.2022 r. od godz. 900 do godz. 1600
Niedziela 18.12.2022 r. od godz. 900 do godz. 1200
Wcześniejsze wydawanie zwierząt z klatek wystawowych, oraz wolier jest możliwe po dokonaniu
opłaty w biurze Organizatora w dniach 17 i 18.12.2022 r. - 20 PLN za jedną sztukę.
7.7 Hala wymiany materiału hodowlanego czynna będzie:
Sobota 17.12.2022 r. od godz. 600 do godz. 1500
Niedziela 18.12.2022 r. od godz. 600 do godz.1400
7.8 Zamknięcie Wystawy i wydawanie zwierząt nastąpi 18.12.2022r od godz. 1400.
Zabrania się wchodzenia na hale wystawowe z klatkami transportowym podczas trwania Wystawy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zwierzęta nieodebrane z Wystawy po godz. 1600 w dniu
18.12.2022r.

8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 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 wystawy.
8.2 Organizator Wystawy przyjmuje odpowiedzialność za zwierzęta od chwili przyjęcia na Wystawę
do jej zakończenia.
8.3 W przypadku zaginięcia lub padnięcia zwierzęcia z winy Organizatora Wystawy, zostanie
wypłacone 100 zł zadośćuczynienia.
8.4 Na terenie Wystawy zostanie wydzielona hala wymiany materiału hodowlanego. Organizator
wystawy nie odpowiada za zwierzęta w hali wymiany materiału hodowlanego.
8.5 Wszyscy uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
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Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora wystawy.
8.6 Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania w stanie nietrzeźwości.
8.7 Regulamin Wystawy Krajowej został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGRiDI.
8.8 Hodowcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
do celów związanych z organizacją wystawy, na wykonywanie zdjęć zwierzętom oraz udostępnienie
imienia i nazwiska wystawcy, jak również wizerunku wystawianych zwierząt w Katalogu Wystawy,
prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu.
Regulamin został opracowany na podstawie:
- Regulaminu Europejskich Wystaw,
- Regulaminu Wystawy PZHGRiDI.

Regulamin został opracowany przez Kolegium Sędziów i Zarząd PZHGRiDI.

Prezes

Jan Pajka
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