
REGULAMIN 

VII  Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych w Lublinie 2015 

 
Organizatorzy: 
Krajowy Związek Hodowców Królików Koło Nr4 
Targi Lublin 

 
Termin Wystawy: 

13 - 15 marzec 2015 
 
Miejsce: 
 

Targi Lublin  
ul. Dworcowa 11 
 
Warunki Uczestnictwa: 
 

Uczestnikami wystawy mogą być wszyscy hodowcy królików rasowych,  bez względu na przynależność organizacyjną. Wszystkie 
zwierzęta muszą być zdrowe, czyste rasowo, prawidłowo oznakowane,  
  

 
Warunki Wystawiania Zwierząt: 
 
Króliki: 

Sztuki dorosłe, wystawiane pojedynczo, w wieku od: 8 miesięcy rasy duże; 7 miesięcy rasy średnie; 6 miesięcy rasy małe i karzełki. 
Wystawiane w kolekcjach: 4 sztuki z jednej hodowli . 
Dopuszczalne będzie wystawianie królików nie pochodzących z hodowli wystawcy. Króliki te będą brały udział w oddzielnym konkursie 
i będą nagradzane I lub II nagrodą według uzyskanej punktacji. Króliki nie pochodzące z hodowli wystawcy należy oznaczyć na karcie 
zgłoszeń literami PK- poza konkursem 
 
Oceny i Nagrody: 
 

Zwierzęta będą oceniane przez sędziów rzeczoznawców według obowiązujących wzorców. Wyróżnione zwierzęta otrzymają tytuł 
championa i vice championa wystawy. Najwyżej ocenione kolekcje uzyskują tytuł czempiona i vice - czempiona 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: 
 
Króliki: 

1. Tytuł czempiona i vice czempiona w każdej rasie – warunek: 5 królików w danej rasie minimum 1 wystawca,  
punktacja 96 punktów do tytułu czempiona lub 95 punktów do tytułu vice czempiona. 

2. Dla królików wystawianych w kolekcjach najwyżej ocenione kolekcje otrzymają tytuł czempiona i vice czempiona wystawy w 
rasach dużych, średnich, małych. Warunek minimum 380 pkt. 

3. Każdy wystawca będzie miał do wyboru za  tytuł czempiona i wice czempiona dyplom i worek karmy dla królików lub puchar, 
należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
W 
Opłaty Wystawowe: 
 
Wpisowe – 50 zł członkowie kzhk koło nr 4, 80zł pozostali wystawcy 
W ramach wpisowego  wystawca otrzymują: 

 Katalog 

 Kartę wolnego wstępu 

 Kartę parkingową 
 
 
 
 
 
Sprzedaż zwierząt: 
 

Jeśli eksponowane zwierzę przeznaczone jest do sprzedaży należy to odnotować na karcie zgłoszenia, podając jego cenę.   
W przypadku sprzedaży zwierząt podczas wystawy, organizator będzie pobierał opłatę od każdej sprzedanej sztuki w wysokości: 

 Króliki  – 10zł/ szt rasy średnie 15zł rasy duże 
 



Informacja o końcowej cenie sprzedaży będzie umieszczona na klatce oraz w katalogu wystawy. Zmiany cen mogą dokonać tylko 
hodowcy, których zwierzęta uzyskały tytuł championa lub vice-championa. Każde zwierzę przeznaczone do sprzedaży na wystawie 
powinno mieć dołączoną kartę rodowodową. Sprzedaż zwierząt na wystawie prowadzić będą wyłącznie organizatorzy. Sprzedaż na 
własną rękę zarówno na terenie wystawy, jak i w jej pobliżu jest zabroniona. Zwierzęta można odebrać zaraz po zakupie. 
 
 
Zgłoszenia: 

 Opłat proszę dokonywać na : 
 

Nr Konta: 29 1140 2004 0000 3902 6974 8058 

Adam Sadowski 

Trębaczów 1a 

21-010 Łęczna 

tel. kontaktowy: 609 857 675 

Brak wpłaty  wyklucza uczestnictwo w wystawie 
Terminarz Wystawy: 
 
Zgłoszenia do 6.03 .2015 roku. 
 
Dowóz Zwierząt: 
 
13.03.2015. od godz. 7:00  

 
Oceny: 
13.03.2013r. o godz. 9.00 
Ekspozycja: 
 
14.03.2015 roku od godziny 9

00 
do godziny 18

00 
i 15.03.2015 roku od godziny 9

00
 do godziny 17

00
. 

Podsumowanie Wystawy, Rozdanie Nagród : 
15.03.2015 o godz. 15:00 
Zakończenie Wystawy: 
15.03.2015 roku o godzinie 17

00 
. 

Uwagi Końcowe: 

1. Koszt dowozu zwierząt na wystawę ponosi wystawca. 
2. Opiekę nad zwierzętami oraz karmienie zapewnia organizator. 
3. Wystawca zobowiązany jest zabrać ze sobą karmidło i poidło do każdego wystawionego zwierzęcia. 

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 organizator 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 wystawiany królik musi być zaopatrzony przez wystawcę w poidło i karmidło, króliki bez poideł i karmideł nie będą 

przyjmowane na wystawę . 
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 numerem telefonu  696 016 320 

15. Uwaga!!! Obiekt w trakcie trwania wystawy będzie monitorowany.  


