
REGULAMIN
Przeglądu gołębi młodych oraz XXI klubowej wystawy Zachodniopomorskiego

Klubu Hodowców Gołębi Gdańskich Wysokolotnych

§1
Organizator wystawy: Zarząd Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdańskich
Wysokolotnych.

§2
Wystawcami mogą być wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Zachodniopomorskim Klubie Hodowców
Gołębi Gdańskich Wysokolotnych oraz Północno- Wschodnim Klubie Gołębi Gdańskich
Wysokolotnych z Niemiec.

§3
Wystawa uatrakcyjniona będzie pokazem drobiu ozdobnego drobnych zwierząt futerkowych i
ptaków egzotycznych.

§4
Termin i miejsce wystawy.
Wystawa odbędzie się w Siedzibie Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdańskich
Wysokolotnych pomieszczenie hali wystawowej przy barze „Wiking” w Renicach, w dniach 06-07
październik 2018r.

1. osadzanie gołębi dnia 06.10.2018 r. (sobota) od godz. 08.00 do godz. 09.00 rano.
2. ocena eksponatów przez Komisję Sędziowską w dniu 06.10.2018r. (sobota) od godz. 09.00 do
godz. 11:00
3. otwarcie wystawy dla zwiedzających w dniu 06.10.2018r. od godziny 11.00
4.Wystawa będzie czynna: 06.10.2018 od 11.00 do 07.10.2018 od godz. 08.00 do 15.00
Uroczyste zakończenie wystawy, rozdanie pucharów w dniu 07.10.2017 r. od godz. 11.00
5. wydawanie gołębi od godz. 15.00

§5
Opłaty.
Opłata wpisowa:
- członkowie ZKHGGW 20zł,
- członkowie klubu niemieckiego 5euro,
Opłata za gołębie:
- członkowie ZKHGGW 4zł,
- członkowie klubu niemieckiego 1euro



§6
Zgłoszenie eksponatów na wystawę.
1/ dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń jest: 22 WRZEŚNIA 2018 ROKU
2 / kartę zgłoszeniową czytelnie wypełnioną wraz z aktualną nazwą rasy zgodną ze wzorcem należy
przekazać na adres:
SŁABOWSKI BARTOSZ
BRZEZIN 28 A 74-200 PYRZYCE
tel. 500-019-091
lub na adres email. bartoszslabowski@wp.pl

Zgłoszenia po w/w terminem nie będą przyjęte.
3/ zgłoszone zwierzęta muszą być zdrowe
4/ zgłoszone ptaki muszą mieć tylko jedną znormalizowaną obrączkę.

§7
1/ Komisja Sędziowska wyda werdykt, który jest ostateczny.
2/ Na terenie wystawy odbędzie się sprzedaż i wymiana nadwyżki hodowlanej. Za zwierzęta
przeznaczone do sprzedaży i wymiany odpowiedzialny jest właściciel.

§8
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo:
1. nie odpowiadania za padłe zwierzęta w czasie wystawy, nie z winy organizatora.
2. zaginione gołębie z wystawy i padłe z winy organizatora właściciel otrzyma odszkodowanie w
wysokości 50 zł

§9
Konkursy i nagrody:

PUCHAR DOROBKU
6 - najwyżej ocenionych gołębi starych i młodych ( 4 gołębie stare + dwa gołębie młode)
- jednego hodowcy
- jednego koloru
PUCHAR HODOWCY
4 - najwyżej ocenione MŁODE gołębie
- jednego hodowcy
- jednego koloru
PUCHAR PROMOCYJNYW RZADKIM KOLORZE
3 - najwyżej ocenione gołębie stare i młode ( 1 młody i 2 stare)
- jednego hodowcy
- jednego koloru:
(grochy, ciemny mazer, płowe, bunty, szeki, tigry, sroki)

§10
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące regulaminu wystawy należą wyłącznie do Zarządu ZKHGGW.
Zasady nie zamieszczone w niniejszym Regulaminie dotyczące wystawy są ujęte w ogólnym
Regulaminie Wystaw i Instrukcji Oceny Sędziego zatwierdzonym przez P.Z.H.G.R.i D.I.
Zapraszamy do wzięcia udziału w w/wymienionej wystawie oraz powiadomienie Kolegów
Hodowców.

Prezes oraz Zarząd ZKHGGW


