REGULAMIN

V WYSTAWY KRÓLIKÓW RASOWYCH NA PODLASIU - SZEPIETOWO 2017
Organizatorzy :
Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego
oraz
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Termin Wystawy :
23 - 25 czerwiec 2017 r.
Miejsce :
Tereny wystawowe PODR w Szepietowie
Warunki uczestnictwa :
Uczestnikami wystawy mogą być wszyscy hodowcy królików rasowych legitymujący się
przynależnością związkową . Wszystkie zwierzęta muszą być zdrowe , czyste rasowo ,
prawidłowo oznakowane (obowiązkowe zaświadczenie lekarza weterynarii)
Warunki wystawiania zwierząt :
1 ) Sztuki dorosłe , wystawiane pojedynczo i w kolekcjach , w wieku od 8 miesięcy rasy duże
i średnie , 6 miesięcy rasy małe i karzełki . Maksymalny wiek królików 24 miesiące / 2 lata
K 4 – cztery sztuki w tej samej rasie i odmianie barwnej w wieku ( pkt. 1)
Niedopuszczalne będzie wystawianie królików nie pochodzących z hodowli wystawcy.
Króliki te nie będą oceniane .
Oceny i Nagrody :
Zwierzęta będą oceniane przez sędziów rzeczoznawców według obowiązującego wzorca
KCHZ . Najwyżej ocenione zwierzęta otrzymają tytuł czempiona i vice - czempiona .
Najwyżej ocenione kolekcje uzyskają tytuł superczempiona Wystawy . Sędziowie mają
prawo odstąpić od oceny w trakcie jej przebiegu w przypadku stwierdzenia :
1. Choroby lub uszkodzeń na skórze zwierzęcia
2. Niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy
3. Nieczytelnego tatuażu
Podział Nagród :
1. Tytuł czempiona i vice - czempiona w każdej rasie – warunek : 5 królików w danej
rasie i odmianie barwnej minimum 1 wystawca , punktacja 96 pkt. do tytułu czempiona
lub 95 pkt. do tytułu vice - czempiona.

2. Dla królików wystawianych w K4 najwyżej ocenione kolekcje otrzymają tytuł
superczempiona Wystawy w rasach dużych , średnich , małych. Warunek minimum
380 pkt .
3. Spośród wszystkich najwyżej ocenionych królików prezydium sędziów i organizatorzy
wyłonią Mistrza Wystawy Szepietowo 2017
4. Wyróżnienia będą przyznawane przez Organizatora
Sprzedaż zwierząt :
Jeśli eksponowane zwierzę przeznaczone jest do sprzedaży należy to zgłosić na karcie
zgłoszenia , podając jego cenę . Nie będzie możliwości zmian cen oraz dodania kolejnych
zwierząt do sprzedaży w trakcie trwania wystawy .W przypadku sprzedaży zwierząt podczas
wystawy , organizator będzie pobierał opłatę od każdej sprzedanej sztuki w wysokości 10
złotych . Informacja o końcowej cenie sprzedaży będzie umieszczona w katalogu wystawy.
Każde zwierzę przeznaczone do sprzedaży na wystawie musi mieć dołączoną kartę
rodowodową . Sprzedaż zwierząt na wystawie prowadzić będą wyłącznie organizatorzy (
PZHKRiDO) na podstawie katalogu wystawy .Sprzedaż na własną rękę zarówno na terenie
wystawy jak i w jej pobliżu jest zabroniona . Zwierzęta można odebrać zaraz po zakupie . W
trakcie odbywającej się wystawy prowadzona będzie giełda młodych królików / tylko dla
członków PZHKRiDO / .
Zgłoszenia :
Zgłoszenia na wystawę nałeży dokonać do dnia 03 czerwca 2017 roku na adres siedziby
Związku lub na e-maila : henryk-koc@wp.pl
Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł plus 5 zł od zajmowanego oczka . Członkowie
PZHKRiDO są zwolnieni z opłat za klatki . Opłatę należy uiszczać do 20-go czerwca
2016 roku na konto :
Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego
ul. Gomułki 5
17-100 Bielsk Podlaski
Nr. rachunku : Bank BGŻ NBP Paribas 36 2030 0045 1110 0000 0250 5840
Miejsce Wystawy :
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Dowóz zwierząt :
23.06.2017 r. do godziny 08:00

Oceny:
23.06.2017 r. od godz. 09:00
Ekspozycja :
24 - 25 .06 2017 r. w godzinach od 08:00 – 16:00
Podsumowanie Wystawy , Rozdanie Nagród :
25.06.2017 godz. 15:00
Zakończenie Wystawy :
25.06.2017 r. godz. 16:00
Uwagi końcowe :
1. Koszt dowozu zwierząt na wystawę ponosi wystawca.
2. Opieką nad zwierzętami oraz karmieniem podczas ekspozycji zajmą się członkowie
Podlaskiego Związku Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego .
3. Wystawca zobowiązany jest zabrać ze sobą karmidło i poidło dla każdego
wystawianego zwierzęcia / w przypadku braku poideł zwierzęta zostaną usunięte z
wystawy /.
4. W przypadku karmienia specjalnymi paszami prosimy o dostarczenie karmy.
5. Za zwierzęta padłe w czasie wystawy nie z winy organizatora nie będą wypłacane
odszkodowania.
6. Za każde zaginione zwierzę podczas wystawy Podlaski Związek Królików Rasowych i
Drobiu Ozdobnego wypłaci odszkodowanie w wysokości do 100 zł.
7. Wystawca może dokonać zmiany zwierzęcia zgłoszonego do konkursu tylko w obrębie
tej samej rasy i odmiany barwnej .
8. Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem klatki i warunkami w jakich
będzie przebywać jego zwierzę podczas wystawy .
9. Wyjmowanie zwierząt z klatek przez osoby nieupoważnione przez wystawcę jest
zabronione.
10. Po zakończeniu wystawy zwierzęta będą wydawane przez organizatorów wystawy
11. Podczas oceny zwierząt przez sędziów hodowcy nie mogą przebywać na Sali
Wystawowej.
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator wystawy.
13. Zgłoszenie na wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
14. Dodatkowe informacje na temat wystawy można uzyskać pod nr tel: 501 516 513 ,
663 932 499 – Henryk Koc , 789 103 273 – Arek Modzelewski

15. Zgłoszenia zwierząt na wystawę proszę przesyłać na maila : henryk-koc@wp.pl lub
wysyłać na adres : Henryk Koc , ul. Gomułki 5 , 17-100 Bielsk Podlaski

