REGULAMIN
SIELINKO
3-4 czerwiec 2017 roku

ORGANIZATOR:
KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW w GNIEŹNIE
Dział I WARUNKI UCZESTNICTWA
§1.
1. Na wystawie mogą być prezentowane i oceniane króliki pochodzące ze stad objętych oceną
wartości użytkowej i hodowlanej przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz te które są
pod kontrolą Związków zarejestrowanych i legalnie działających.
2. W celu uczestnictwa w wystawie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz
w wyznaczonym terminie dostarczyć do organizatora wystawy kartę zgłoszenia.
§ 2.
1. Wszystkie zwierzęta biorące udział w wystawie muszą być klinicznie zdrowe i spełniać
warunki weterynaryjne określone przez Inspektorat Weterynarii.
2. Króliki nie później niż 30 dni przed wystawą muszą być zaszczepione przeciwko
myksomatozie i pomorowi królików.
3. Warunki o których mowa w § 2ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione jeżeli wystawca w dniu
przyjmowania królików dostarczy ,,Aktualne świadectwa zdrowia zwierząt od lekarza
weterynarii” – Ze względu na podwyższone ryzyko chorobowe należy je dostarczyć
osobiście do rąk własnych kierownika K.Z.H.K. koła nr 1 w osobie Pana Piotra
Stachowiaka. Brak takiego świadectwa jest równoznaczny z nie przyjęciem królików na
wystawę.
4. Każdy wystawca może zgłosić dowolną ilość zwierząt na wystawę. Króliki w kolekcjach
biorą udział również w konkursie pojedynczym.
5. Zgłoszenie się na wystawę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wystawy.
§ 3.
1. Króliki podlegające ocenie i biorące udział w konkursie muszą odpowiadać następującym
warunkom:
1) urodzone i wychowane w stadzie wystawcy;
2) króliki dorosłe - wiek:
a) rasy duże od 8 miesięcy do 2 lat
b) rasy średnie od 7 miesięcy do 2 lat,
c) rasy małe i karzełki od 6 miesięcy do 2 lat;
1

3) króliki młode można wystawić od wieku:
a) 5 - 7 miesięcy - dla ras dużych,
b) 5 - 6 miesięcy - dla ras średnich,
c) 4 - 5 miesięcy - dla ras małych oraz karzełków;
4) oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) zaopatrzone w dokumentację hodowlaną (kartę hodowlaną - hodowcy z KCHZ lub
rodowód – pozostałe stowarzyszenia).
6) króliki młode w zgłoszeniu należy zaznaczyć je jako MŁ.
2. Króliki nie wychowane w stadzie wystawcy, tylko przez niego nabyte muszą odpowiadać
warunkom określonym w § 3 ust. 1 pkt 2-6. Podlegają one ocenie lecz nie biorą udziału
w konkursie o tytuł CHAMPION i V-CE CHAMPION. W zgłoszeniu należy zaznaczyć je
jako P.K.
3. Przy zgłoszeniu królików na wystawę hodowca może wystawić króliki z jednej rasy
i odmiany barwnej w kolekcjach, przy czym króliki dorosłe jak i młode w osobnych,
a w każdej zgłoszonej kolekcji muszą znajdować się w dowolnym zestawieniu przedstawiciele
obu płci:
K 4 [ 4 szt.] z całej hodowli. W zgłoszeniu oznaczyć ,,KOLEKCJA K4”.
4. W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionych wymagań, królik/kolekcja otrzymuje
adnotacje „nie oceniany/a”, a króliki są traktowane tak jak wystawiane pojedynczo, podobnie
jak przy braku oznaczenia przez wystawcę na karcie zgłoszeniowej odpowiednio K 4.
5. Wystawca musi uiścić ,,OPŁATĘ ZA UCZESTNICTWO W WYSTAWIE’’:
1) wpisowe 30.00 zł,
2) opłatę klatkową 10.00 zł.
6. Zwierzęta na wystawę należy dostarczyć wg. złożonego zgłoszenia oraz w wyznaczonym
przez organizatora terminie. Dowóz zwierząt na wystawę oraz ich ubezpieczenie na czas
trwania wystawy odbywa się na koszt wystawcy.
7. Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem klatki i warunkami w jakich
będą przebywać podczas wystawy jego zwierzęta.
8. Wystawca zobowiązany jest zapewnić zwierzęciu karmidło oraz poidło.
9. Wystawca może dokonać zmiany zgłoszonego zwierzęcia do konkursu lecz tylko w tej
samej rasie i odmianie za zgodą ORGANIZATORA do dnia 19.05.2017 r.
10. Wyjmowanie zwierząt z klatek przez osoby nieupoważnione przez organizatora jest
zabronione.
11. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia od hodowcy, bez
podania uzasadnienia. W tym wypadku koszty wpłacone za uczestnictwo zostają zwrócone.
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Dział II ZASADY OCENY KRÓLIKÓW
§ 4.
1. Zwierzęta będące oceniane przez polskich sędziów rzeczoznawców będą standaryzowane
odpowiednio w rasie, według wzorca PZHGRiDI autorstwa Włodzimierza Klewina.
2. Organizator spośród osób posiadających uprawnienia sędziego lub asystenta rzeczoznawcy
ds. oceny fenotypu zwierząt futerkowych powołuje KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ, która ocenę
zwierząt rozpocznie w dniu 2 czerwca 2017 r. od godz. 900.
3. Komisja sędziowska dokonują indywidualnej oceny fenotypu zwierząt według
obowiązującego wzorca i zalicza je do lokat:
1) I wybitna
- 96-100 pkt;
2) II bardzo dobra
- 93-95 pkt;
3) III dobra
- 89-92 pkt.
4. Komisja sędziowska może dopuścić w ocenie stopniowanie w całych punktach lub co 0,5
punktu.
5. Jeżeli zwierzęta znajdą się w ocenie III lokaty 89-92 pkt nie może otrzymać tytułu
CHAMPION, V-CE CHAMPION, nagrody czy też wyróżnienia.
6. Podczas oceny zwierząt przez sędziów rzeczoznawców, na terenie objętym tymi pracami
mogą przebywać wyłącznie osoby powołane w roli asystentów, pomocników oraz osoby
upoważnione. Hodowcy w tym czasie nie mogą przebywać na Sali Wystawowej.
§ 5.
1. Sędziowie dokonują oceny zwierząt z zachowaniem:
1) zasady, iż jest to indywidualna ocena każdego osobnika;
2) anonimowości hodowców;
3) bez stronniczości;
4) dobrostanu zwierząt;
2. Sędziowie mogą odstąpić od oceny w trakcie jej przebiegu wpisując na karcie oceny ,,NIE
OCENIANY” w przypadku stwierdzenia:
1) że zwierzę wykazuje wadę jako czynnik zewnętrzny a nie dotyczy to wady
dziedzicznej; zwykle chodzi w takim przypadku o wrażenie estetyczne,
2) nie osiągniecia minimalnego ciężaru ciała lub przekroczenia maksymalnego ciężaru
ciała w rasach gdzie wzorzec ustanawia dopuszczalne granice,
3) silnego linienia które nie pozwala określić jakości okrywy włosowej,
4) wad dopuszczalnych czy też niedopuszczalnych w których wzorzec nakazuje
odstąpienie od oceny.
3. Sędziowie w przypadku stwierdzenia wad niedopuszczalnych (wad dziedzicznych) podejmują
decyzje o dyskwalifikacji zwierzęcia. Dyskwalifikację należy uzasadnić.
4. Ocena w poszczególnych pozycjach (zalety i wady) przy stracie 1,5 i więcej punktów musi
być słownie uzasadniona.
5. Na wystawie będzie zwracana szczególna uwaga na przygotowanie królika pod kątem
wystawy i higieny podczas pracy oceny fenotypu przez sędziego rzeczoznawcę.
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§6
1. Wyniki dokonanej oceny prezentowanych zwierząt są:
1) zapisane w arkuszach oceny i potwierdzone podpisami sędziów;
2) są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie;
3) dopuszcza się korektę punktacji w przypadku błędnego podsumowania wyników
w karcie oceny;
2. Po zakończeniu oceny Komisja Sędziowska sporządza protokół który zawiera:
1) liczbę wystawców;
2) liczbę zwierząt ocenianych oraz ilość ras;
3) zestawienie zwierząt, którym przyznano Chempionaty i V-ce Chempionaty oraz inne
nagrody;
4) wnioski i podsumowanie komisji.
3. Wyniki oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie z niniejszym
regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie.
4. Organizator ma prawo zamieścić protokół/wyniki z oceny zwierząt na stronie www.kzhk.pl.
Dział III NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 7.
1. Wystawcy za swoje wyróżnione zwierzęta mogą być nagrodzeni;
1) dyplomami;
2) pucharami, (CHAMPION i V-CE CHAMPION);
3) medalami: złotym, srebrnym i brązowym (jako dodatkowe wyróżnienia);
4) innymi wyróżnieniami (takimi jak nagrody specjalne, dodatkowe, pamiątkowe,
okolicznościowe).
2. Z pośród królików dorosłych zakwalifikowanych do I i II lokaty zostanie wybrany
CHAMPION i V-CE CHAMPION, pod warunkiem, że w danej rasie będzie w ekspozycjach
pojedynczych minimum 5 szt. królików w jednej rasie od jednego hodowcy do
uzyskania wyróżnienia, natomiast od dwóch hodowców wymagane jest min. 6 szt.
3. Dopuszcza się odstąpienie od zasady o której mowa w § 7 ust. 2 i zsumowanie w danej rasie
odmian barwnych pod warunkiem małej liczby królików w jednej ekspozycji i przyznanie dla
wszystkich odmian barwnych tytuł CHAMPION i V-CE CHAMPION.
4. ,,Wyróżnienie” w królikach młodych może otrzymać pojedynczy królik lub kolekcja, w tym
przypadku brak jest wymagań dotyczących określonych stawek zwierząt, warunkiem jest
ocena minimum bardzo dobra. W szczególności będą wyróżniane rasy trudne w hodowli
(posiadające rysunek lub znamiona) oraz rasy rzadko występujące w Polsce.
5. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród nie określonych w regulaminie takich jak:
,kolekcja w danej rasie, grupie rasowej. Ilość przyznanych nagród przez Komisję Sędziowską
będzie zależna od liczebności, jakości i poziomu prezentowanych zwierząt.
6. Każdy wystawca otrzymuje od związku upominek za udział w wystawie królików.
7. Każdy młodociany i młodzieżowy hodowca biorący udział w wystawie otrzymuje puchar
za uczestnictwo.
8. Przy stawce minimum 50 sztuk królików w danej rasie i odmianie barwnej, będzie osobno
przyznawany tytuł CHAMPION i V-CE CHAMPION zarówno dla samców jak i samic.
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Dział IV TERMIN
§ 8.
1. Zgłoszenie udziału w wystawie można dokonać w formie papierowej wysyłając je do dnia
05.05.2017 r. na adres:
Krajowy Związek Hodowców Królików
ul. Karpacka 36/37
60-415 Poznań
lub drogą elektroniczną w wersji edytowalnej doc. lub Excel na adres; prezes@kzhk.pl
2. Termin płatności ,,OPŁATY ZA UCZESTNICTWO w WYSTAWIE’’ jest taki jak termin
zgłoszenia.
3. Należność z tytułem ,,SIELINKO 2017” wystawca wpłaca z dniem przesłania zgłoszenia
jednak nie później niż do dnia 05.05.2017 r. wyłącznie na konto Krajowego Związku
Hodowców Królików nr: UWAGA!!! NOWY NR. KONTA BANKOWEGO!!!
15 1020 4160 0000 2202 0189 3981 (PKO BP)
4. Zwierzęta należy dostarczyć w dniu: 01.06.2017 r. od godz. 15 00 do godz. 22 00.
BEZWZGLĘDNIE – W INNYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE, a koszty
udziału w wystawie nie będą podlegać zwrotowi, ze względu na przygotowane miejsca
ekspozycji.
5. Ocena zwierząt w dniu:
02.06.2017 r. od godz. 9 00.
6. Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień w dniu: 04.06.2017 r. o godzinie 16 00.
7. Zabieranie zwierząt z wystawy wystawca może rozpocząć po uroczystości wręczenia
nagród, lecz nie wcześniej niż o godzinie 1700. Jeśli jednak istnieje potrzeba,
by załadować zwierzęta wcześniej, to za każdego wystawionego królika zależnie od rasy
należy wpłacić do organizatora kare wystawową w następujących sumach:
*od ras dużych 20.00 zł;
*od ras średnich 10.00 zł;
*od ras małych i karzełków 5.00 zł.
Dział V SPRZEDAŻ I REKLAMA
§ 9.
1.

W czasie trwania wystawy będzie można sprzedać dowolną ilość zwierząt z nadwyżek
hodowlanych – będą to króliki po za oceną fenotypu i podlegające wyłącznie sprzedaży:


oczka

do

sprzedaży

można

zamówić przy

zgłoszeniu

zwierząt

na wystawę:

cena oczka na czas trwania wystawy wynosi 12 zł, z tym że przy sprzedaży mniejszej
ilości niż 4 szt. należy wykupić cały segment klatki składający się z min. 4 oczek (do pustych
oczek prawa ma tylko hodowca, który je wykupił i nie można ich obsadzić bez jego zgody
i porozumienia z Organizatorem).


W 1-oczku znajdować się winno wyłącznie 1-zwierzę (królik). W przypadku nie
dotrzymania warunków królik będący nadwyżką w oczku zostanie usunięty z wystawy.
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Należności wpłacane na rzecz sprzedaży nadwyżek hodowlanych nie podlegają zwrotowi
w żadnym możliwym wypadku.



Sprzedażą zajmuję się bezpośrednio właściciel zwierząt. Organizator w tym nie
pośredniczy .



Zwierzęta winny posiadać „Aktualne świadectwa zdrowia zwierząt od lekarza
weterynarii” – brak takiego świadectwa jest równoznaczny z nie przyjęciem królików.

Króliki podlegające sprzedaży nadwyżek hodowlanych nie są objęte odszkodowaniem wg. Regulaminu
Wystawy: Dział VI PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA § 11. pkt 4.

Dla zwierząt zgłoszonych na wystawę i przeznaczonych do sprzedaży przez wystawcę,
należy w zgłoszeniu bezwzględnie określić cenę brutto, pamiętając aby do podanej ceny
hodowca doliczył marżę:
3. do ras dużych 20.00 zł;
4. do ras średnich 10.00 zł;
5. do ras małych i karzełków 5.00 zł;
6. Sprzedaż zwierząt wystawowych prowadzi wyłącznie organizator za pośrednictwem–
KOMISARZA WYSTAWY.
7. Opłaty o których mowa w § 9 ust. 2 pobiera w imieniu organizatora w gotówce KOMISARZ
WYSTAWY, który wystawia potwierdzenie ,,KP”.
8. Zwierzęta wystawowe przeznaczone do sprzedaży będą opatrzone wizytówką
"DO SPRZEDAŻY" w katalogu lub na klatce. Wystawca musi dostarczyć KOMISARZOWI
WYSTAWY w dniu przyjmowania królików; kartę hodowlaną lub rodowód od królika
przeznaczonego do sprzedaży – brak takiego dokumentu jest równoznaczny z wycofaniem
królika ze sprzedaży.
9. W przypadku sprzedaży zwierzęcia którego cena nie została ujęta w zgłoszeniu należy
uzyskać zgodę WYSTAWCY i KOMISARZA WYSTAWY, dokonać wpłaty na rzecz
organizatora w kwocie 20.00 zł.
10. Po dokonaniu sprzedaży zwierzę może być zaraz wydane nowemu właścicielowi za
okazaniem dowodu zakupu.
11. Wydawania zwierząt dokonuje wyłącznie KOMISARZ WYSTAWY lub ZASTĘPCA
KOMISARZA WYSTAWY.
12. Na terenie i w obrębie wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży zwierząt bez zgody
organizatora.
2.

§ 10.
1. Wystawca może zamówić sobie reklamę w katalogu który ukaże się na wystawie
redagowany przez Związek. Wzór reklamy można przysłać, reklama dowolna, strona max.
format A5 - 10.00 zł.
2. Zamówić reklamę może każdy hodowca nie uczestniczący w wystawie, katalog zostaje
wysyłany zamawiającemu, reklama dowolna, max. strona formatu A5 - 20.00 zł.
3. Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod stoiska na
zasadach ustalanych indywidualnie z organizatorem.
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Dział VI PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
§ 11.
1. Organizator zapewnia opiekę, karmienie zwierząt. W przypadku specjalnego żywienia
wystawca zapewnia karmę osobiście.
2. W ramach opłat za wystawę, wystawca otrzymuje KARTĘ WSTĘPU, KATALOG oraz
DYPLOM ZA UCZESTNICTWO.
3. Organizator powołuje KOMISARZA WYSTAWY w osobie Pana Grzegorza Bukowicza.
4. Organizator może wypłacić za padłe zwierzę z jego winy odszkodowanie w następujących
kwotach:
1) dla ras dużych do 150 zł;
2) dla ras średnich do 100 zł;
3) dla ras małych do 70 zł;
PRZY SAMOWOLNYM WYCIĄGANIU ZWIERZĄT PRZEZ WYSTAWCÓW
Z ZABEZPIECZONYCH KLATEK W TRAKCIE TRWANIA WYSTAWY,
REKONPENSATA PRZESTAJE JE OBEJMOWAĆ!
5. Za padłe zwierzęta podczas trwania wystawy nie z winy organizatora nie będą wypłacane
odszkodowania.
6. W przypadku nie dostarczenia zwierząt przez wystawcę, organizator nie zwraca poniesionej
,,OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W WYSTAWIE’’
7. Zwierzęta znajdują się w oznaczonych klatkach, przydzielonych zgodnie z numerem
odpowiadającym numerowi w katalogu. Jeżeli zwierzę znajduje się w innej klatce, organizator
za to zwierzę nie ponosi odpowiedzialności.
8. Organizator czuwa nad przestrzeganiem powyższego regulaminu.
9. W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator wystawy.
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Dział VII KONTAKT I INFORMACJE O WYSTAWIE
Prezes

Kierownik
koła nr 1 K.Z.H.K.

Skarbnik

Grzegorz Bukowicz

Piotr Stachowiak

Waldemar Szymański

e-mail: prezes@kzhk.pl
tel. 668 690 456

e-mail: piotrstachowiak96@wp.pl
tel. 530 807 821

e-mail skarbnik@kzhk.pl
tel. 785 449 324

Dział informacji KZHK
Wojciech Gadziński
e-mail: informacja@kzhk.pl
tel. 723 103 121
SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

WYSTAWCÓW ORAZ ZWIEDZAJĄCYCH

w godzinach ekspozycji okazów w dniach 3-4 czerwca 2017 r.
"SIELINKO"
Adres: Sielinko, ul. Parkowa 2; 64-330 Opalenica.
sobota od godz. 900 do 1700, niedziela od godz. 900 do 1500.
(w celu rozładowania transporterów ze zwierzętami i ich załadunku,
zalecany jest wjazd służbowy)
ZARZĄD KZHK
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