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DOLNOŚĘSKI E STOWARZY5ZEN| E HO DOWCÓW GOŁĘB| RASOWYCH

lDRoBNEGo INWENTARZA

)O(ylil REGIONALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA,

Wroclaw 03 -grudn ia -2Ot7 r.

Regulamin Wystawy

l

Wystawa odbędzie się w lns§ltucie AutomaĘki Systemów EnergeĘcznych prry ul.

Wystawowa 1{obok HaliStulecia} w dniu 03-grudnia-2017r.

organizatorem wystawy jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i

Drobnego lnwentarza z siedzibą we Wrocławiu.

W wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w Polskim Zwlązku Hodowców Gołębi

Rasowych i Drobnego lnwentarza.

ll

W ramach wystawy odbędzie się:

r klubowa wystawa sołębi wysokolotnych i akrobaĘcznych
r klubowa wystawa Garłacza górnośląskiego koroniastego.

r klubowa wystawa Garłacza śląskiego

lll

1. osadzenie eksponatów rozpocznie się w dniu 01grudnia 2}t7r o godz.l8m do godz.

22,00i od godz.6,00 do godziny 8oo w dniu 02 grudnia żQ77r.

2. ocenę eksponatów przeprowadzi Komisja Ędziowska w dniu 02 grudnia 2O17r od

godziny 8m. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Wystaw PZHGR i

Dl, Regulaminem Kolegium Sędziów i lnstrukcją oceny dla danej grupy zwierząt.

Uwaga - w przypadku wystawienia mniej niż 50 szt. królików, zwierzęta nie będą

ocenione, a hodowca otrzyma podziękowanie za udział w wystawie.

3. Dla zwiedzających wystawa będzie czynna w dniu 03 grudnia 2OL7r.w godz.7m-14'o

4. Uroczyste zakończenie wystawy i rozdanie nagród odbędzie się dnia 03 grudnia żOL7r o

godz.l3m w Sali Bankietowej( pierwsze piętro).

5. Wydanie eksponatów nastąpi w dniu 03 grudnia 20L7r. od godz. 1430

6. Giełda nadwyżek hodowlanych będzie czynna w dniu 03-12-2016 od godziny 6m-l4m
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Opłaty urynoszą:

a) klatkowe za gołębia, drób i króliki lszt,-lOzł.
b} woliera dla gołębi 60zl.
c) wpisowe(w Ęm, katalog i karta wstępu) 60zł.
d) .reklamawkatalogu

o cała strona 100zł.
o }rstrony 50zł.

Zgłoszenia vlraz z opłatą należy przesylaĆ w nieprzekraczalnym terminie 18 listopada 2o!?r.na
adres:

r Jerzy tyskawa
Ul. Rzeszowska 20

5lH)30 Wroclaw
Tel. 071-349 -2+t6 lub 507-753{16,
lub na Konto Stowarzyszenia
Nr 56 2030 0045 11t0 0m0 0250 9360 a zgloszenie przesyłać pocztą lub na adres email
egersztvn@wp.p|

Zgłoszenia będą przyjmowane w każdą niedzielę w biurze Stowarzyszenia przy ul Grabiszyńskiej 167.

Zgłoszenia bez opłat lub zapłacone po uzgodnionym terminie nie będzie honorowane,

Zgłoszone eksponaty na wystawę muszą być zdrowe - wymagane jest świadectwo szczepień lub
pro§zę wypełnić oświadczenie pod kartą zgłoszeniową.

W wystawie mogą brać udział eksponaĘ z własnej hodowli bez ograniczenia wieku, oraz posiadać
obrączki rozprowadzane prżez P.Z.H.G.R. i D.l.
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Zastrzeżenie organizatorów wystawy,

t, Wydanie eksponatu podczas trwania wystawy będzie możliwe po dokonaniu opłaty w kasie
wystawy w wysokości 10 zł.

2. organizator nie ponosi odpowiedzialności za padłe eksponaty nie z jego winy.
3. Za zaginione w czasie wystawy eksponaty hodowca otrzyma kwotę w wysokości 100zł.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione eksponaĘ na giełdzie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania eksponatów chorych.
6. Wystawca jest zobowiązany do terminowego dostarczenia eksponatów do oceny i ich odbiór

po zakończeniu wystawy,

7. Organizator zastrzega sobie prawo do izolacji wystawionych eksponatów, na których
zachodzi podejrzenie choroby podczas trwania wystawy.
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Konkursy i nagrody

GoŁĘBlE

1. Champion Wystawy w danej grupie zwierząt otrzyma najwyżej oceniony eksponat wybrbny
przez trzy osobową komisję sędziowską,

2. Champion w rasie Ąltuł ten otrzymu.!ę zwierzę które otrzymało g7 lub 96 pkt. i zostało

wystawione w danej rasie 12 szt. (króliki 10szt) zwienątprzez2 wystawców.

3. Nagrodę Zwycięzca w rasie Zwycięski lotnik uzyskuje eksponat, jeźeli w danej rasie jest

wystawionych minimum 8 sztuk zwierząt przez co najmniej trzech wystawców.

4. Nagrodę Wyróżniony w rasie, Wyróżniony lotnik otrzymuje ekspona! jeżeli w danej rasie
jest wystawionych minimum 6 sztuk zwierząt przez dwóch wystawców.

5. Nagrodę Nailepsry w rasie, Najlepsry lotnik otrzyma eksponat, jeżeli zostanie wystawionych
minimum 6 szt. zwierząt w danej rasie przez jednego wystawcę,

6. Tytuł Klubowy Mistrz w rasie - zdobywa hodowca którego 8szt gołębi otrzymało największą

sumę punktów

7. Kolekcja l, !1,1ll

Zostanie przeprowadzona w rasach w których udział weźmie trzech wystawców a ich cztery

eksponaĘ otrrymają ocenę pozyĘĄ^/ną,

DftÓ8 CIZDCItsNEGą KRÓijKi
Nagrody według oceny Sędziego w porozumieniu z organizatorem wystawy,.

Króliki będą oceniane według następujących zasadi

Dorosłe

- w rasach dużych i średnich od 8 miesiąca

- w rasach malyń ikarzełki od 6 miesiąca

Młode

- w rasaó dużych iśrednich od 5 do 7 miesiąca

- w rasań maĘń ikarzełki od 4 do 5 miesiąca

Króliki wystawione w kolekcji K-3 ( tzy króliki z jednego miotu) K4 króliki muszą być tej samej rasy, odmiany
barwnej, różnej płci. W jednej kolekcji nie dozwolone jest wystawianie królików dorosłych z młodymi.

Zarząd Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego lnwentarza we

Wrocławiu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wystawie oraz prosi o powiadomienie o jej

terminie kolegów-hodowców.

Sekrg}arz DSHGR i Dl

:z?,-'_--
r@Łvskawa

Prezes DSHGR i Dl



Dolnośląskie Stowarryszenie Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobnego Inwentana

Zgłoszenie na
xxvlil Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych i Drobnego

Inwentarza
\Mrocław 03 grudńeń 20t7 r.

lmię i nazwisko

Dokładny adres zamieszkania..

Tel.:

Wpłacam kwotę,....,. ..zł. w tym:

- opłata wpisowa..,. za eksponaty.....-..........., za reklamę.....,-.-.....,-.

wypehiając kartę zgłoszeńainformuję, żś w zapg7naniusię z Regulaminęm wystawy we

Wrocławiu aprobuję jego treść izobońąĄę się do jego przestzegańa.
Zgłoszeniewypehiamy crytelnie wpisując nrrmery obryczek lub numer ucha !!!

IIWAGA
Dopuszcza się możliwość zmiany zgłoszonych zwienątw poszczególnych rasach podczas

mowania na numer ob ucha
ocenalpokaz*

K4
Rasa według oficjalnej
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oŚwiadczam, Że zwierzęta wystawione na wystawie zostały poddane ochronnemuszczepieniu przez lek. wet....._........ .....-.. nr. świadectwa szczepienia..............-....,.z dnia

WyraŻam z8odę na przetworŻenie moich danych osobowych zawartych w z8loszeniu podeas organizacji Wysłdwy we Wroclawiu w dniu ż z_o2 2ol5r. zgodnie zustawązdnia29.m,1997r,oochroni€danychosobowych.|DLI).z2o0żr.ftilr,7.paz,926zezm.)

....,,dnia....,,, ,..2al7r.

Podpis.


