Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
wraz z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Starosty Poznańskiego
Prezydenta Miasta Poznania
Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich
Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
organizują
z okazji 120 rocznicy utworzenia Poznańskiego ZHGRiDO

Krajową Wystawę Gołębi Rasowych
Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych
Poznań luty 2010.
Regulamin wystawy
1. Organizatorem wystawy jest Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego w Poznaniu .
2. Wystawa odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali nr 1 i nr 2.
w dniach 06- 07 lutego 2010 roku.
3. Wystawa obejmuje gołębie rasowe, drób, króliki i ptaki egzotyczne.
4. Opłaty wynoszą:
a) klatkowe za gołębia, drób, królika
1 szt. - 15 zł
b) wpisowe ( w tym katalog i karta wstępu oraz
- 70 zł
okolicznościowy upominek )
c) reklama w katalogu (tylko w kolorze czarno-białym)
- za stronę
- 120 zł
- za ½ strony
- 60 zł
5. Kartę zgłoszenia eksponatu po czytelnym wypełnieniu ( z aktualną nazwą rasy zgodną z
wzorcem), wraz z opłatą i potwierdzeniem przynaleŜności do Związku, naleŜy przesłać na
adres: Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
61-404 Poznań ul. Opolska 115, wpłaty dokonać na konto Związku:
PEKAO S.A. III O/Poznań nr : 51 1240 1750 1111 0010 2500 9946.
Zgłaszający otrzyma powiadomienie o przydzielonych numerach klatek i miejscu
przyjęcia eksponatów. Powiadomienie to, naleŜy dostarczyć wraz ze zwierzętami
wystawowymi w dniu 04 lutego 2010 r.
6.Ostateczny termin przesłania zgłoszenia i opłat regulaminowych upływa z dniem
04 stycznia 2010 roku.
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* Brak opłaty w w/w terminie spowoduje nie umieszczenie gołębi w katalogu, oraz nie
przyjęcie na wystawę. Nieopłacone karty zgłoszeń nie będą zwracane.
* Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe. Przy przyjmowaniu eksponatów na
wystawę wymagane będzie ich świadectwo zdrowia. Zwierzęta z objawami chorobowymi
nie zostaną przyjęte na wystawę, a w przypadku wystąpienia takich objawów w trakcie
wystawy, będą usunięte z klatek wystawowych do izolatki.
* W wystawie mogą uczestniczyć hodowcy członkowie zrzeszeni w Polskim ZHGR i DI.
zgłaszając gołębie z obrączką rozprowadzaną przez Polski Związek i wystawcy
zagraniczni z gołębiami obrączkowanymi na ogólnych zasadach przyjętych w Federacji
Europejskiej.
* Zgłoszone gołębie rasowe i drób ozdobny muszą posiadać jedną znormalizowaną
obrączkę a króliki tatuaŜ.
* Gołębie nie posiadające polskiego wzorca mogą być wystawiane bez prawa do oceny
sędziowskiej, a na karcie będzie umieszczony napis „POKAZ”.
* W wystawie mogą uczestniczyć wystawcy – członkowie PZHGRiDI wystawiający
króliki i drób ozdobny oraz wystawcy prezentujący ptaki egzotyczne.
7. Przyjęcie gołębi ,drobiu, królików i ptaków egzotycznych odbędzie się w dniu
04 lutego 2010 ( czwartek) w godzinach 800-1800.
8. Ocenę eksponatów przeprowadzi dnia 05 lutego (piątek) 2010 roku Komisja Sędziowska,
powołana przez Kolegium Sędziów PZHGRiDI , której werdykt jest ostateczny.
9. Wszystkie oceny zostaną wpisane w katalog. W przypadku gdyby komisja sędziowska danej
rasy nie ukończyła oceny stawki gołębi do godziny 1600, organizator wystawy nie gwarantuje
wpisu ocen tej rasy do katalogu.
10. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi w dniu 06 lutego 2010 r. o godzinie 1200 , w tym dniu
wystawa czynna będzie od godz. 800 do godz.1800).
W dniu 07 lutego 2010 roku wystawa czynna będzie w godzinach 800-1500.
Eksponaty będą wydawane w dniu 07 lutego od godz. 15oo.
Wyjątek stanowią gołębie, drób , króliki sprzedane z wystawy w pierwszym dniu
wystawy i opłaceniu dodatkowo 25 zł w biurze wystawy.
11. Cenę biorącego udział w wystawie i przeznaczonego do sprzedaŜy zwierzęcia , naleŜy podać
w odpowiedniej rubryce zgłoszenia. Cena ta zostanie umieszczona w katalogu.
12. SprzedaŜ wystawianych eksponatów w czasie wystawy, moŜe się odbywać wyłącznie
poprzez katalog i biuro wystawy.
13. Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego organizuje w dniu
06 lutego 2010 roku o godz.1500okolicznościowe spotkanie wystawców – na terenie MTP, na
którym zostaną omówione problemy hodowlane i wręczone specjalne nagrody.
14. Konkursy i nagrody.
a) „Najlepsza kolekcja gołębi” (od I do III miejsca) wystawca wygrywający ten konkurs
w rasie zdobywa tytuł „Mistrza Polski” za rok 2010.
Aby konkurs się odbył w danej rasie, musi być minimum trzech wystawców
wystawiających po 4 gołębie.
Do konkursu zliczane są punkty czterech najwyŜej ocenionych gołębi.
W przypadku tej samej punktacji o zwycięstwie przesądza gołąb „Zwycięzca w rasie”,
najwyŜej oceniony gołąb , decyzja sędziego danej rasy.
b) „Zwycięzca w rasie” – tytuł ten uzyska gołąb, jeŜeli wystawionych będzie ogółem
w tej rasie co najmniej 12 gołębi oraz minimum trzech wystawców. JeŜeli kilka gołębi
uzyska tę samą punktację - nominację „Zwycięzcy w rasie” nadaje sędzia oceniającydaną
rasę.
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c) „WyróŜniony w rasie ”- uzyska ten gołąb , jeśli wystawionych będzie ogółem w tej
rasie co najmniej 8 gołębi i minimum dwóch wystawców.
d) „WyróŜniony w kolorze”. WyróŜnienie w kolorze otrzymają gołębie w przypadku duŜych
stawek gołębi w jednej rasie. Nominacje nadaje sędzia oceniający daną rasę.
e) Drób - „Zwycięzca w rasie” – tytuł ten otrzyma najwyŜej oceniony eksponat w
poszczególnej , odpowiednio reprezentowanej, grupie rasowej.
f) Króliki - „ Zwycięzca w rasie” – tytuł ten otrzyma najwyŜej oceniony eksponat w
poszczególnej, odpowiednio reprezentowanej, grupie rasowej.
g) Ptaki egzotyczne – oceniane będą pojedyncze eksponaty i pary.
Komisja przydziału nagród określi i zadecyduje o ilości poszczególnych nagród.
15. Komitet wystawy przyjmuje odpowiedzialność za gołębie od chwili przyjęcia na wystawę.
W przypadku zaginięcia eksponatu zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości
100 złotych, podobnie jak w przypadku gołębia padłego z winy organizatora.
16. Na terenie wystawy zostanie zorganizowany dział sprzedaŜy i wymiany nadwyŜki
hodowlanej. Za ptaki i króliki przeznaczone do wymiany i sprzedaŜy odpowiedzialność
ponosi właściciel. Opłata za „oczko” wynosi 15 zł i będzie pobierana w danym dniu
sprzedaŜy. Wystawcy gołębi mogą zamówić „oczka ” w zgłoszeniu.
SprzedaŜ zwierząt na giełdzie odbywać się będzie wyłącznie z klatek organizatora.
Po zakończeniu kaŜdego dnia sprzedaŜy właściciel przyniesionych zwierząt jest
zobowiązany zabrać je z terenu giełdy.
17. Komitet Organizacyjny prosi o poinformowanie zainteresowanych kolegów – hodowców
o terminie organizowanej Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego,
Królików i Ptaków Egzotycznych.
18. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i zaleceń Komitetu
Organizacyjnego Wystawy.
19. Na terenie wystawy zabrania się palenia tytoniu i spoŜywania napojów alkoholowych.
20. Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące regulaminu wystawy naleŜą wyłącznie do
Komitetu Organizacyjnego Wystawy : Waldemar Kosicki tel. 0667-699-009,
Mieczysław Rusinek tel. 0604-581-427, Godfryd Kuryło tel. 0601-770-672.
21. Regulamin wystawy został zatwierdzony przez Zarząd PZHGRiDO .

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Wystawy

Prezes
Poznańskiego Związku HGRiDO

.............................................
/ Mieczysław Rusinek/

.................................................
/ Godfryd Kuryło/
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