Regulamin uczestnictwa i oceny królików
na X Krajowej Wystawie Królików Rasowych w Pniewach
w dniach 25-27 października 2019r.
1. Organizatorzy:
Krajowy Związek Hodowców Królików z/s w Gnieźnie
2. Miejsce Wystawy: Hala Sportowa
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 20, 62-045 PNIEWY
- przywóz zwierząt w dniu 24 październik w godzinach od 15.00 do 24.00
- ocena królików w dniu 25 październik od godziny 9.00
3. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnikami Wystawy mogą być hodowcy królików rasowych bez względu na przynależność
organizacyjną. Wszystkie zwierzęta muszą być czyste rasowo, prawidłowo oznakowane i posiadać
aktualne świadectwo zdrowia.
b) w ramach tegorocznej Imprezy odbywać się będzie III Wystawa gołębi rasowych, Pokaz ptaków
egzotycznych oraz III Turniej królików ras nowozelandzki biały i czerwony.
c) Króliki biorące udział w Wystawie – pojedynczo lub w kolekcjach K4 z jednej hodowli, w której jest
minimum jedna sztuka innej płci.
d) wiek królików dorosłych:
- rasy duże od 8 miesięcy
- rasy średnie od 7 miesięcy
- rasy małe i karzełki od 6 miesięcy
e) wiek królików młodych:
- rasy duże 5-7 miesięcy
- rasy średnie 5-6 miesięcy
- rasy małe i karzełki 4-5 miesięcy
f) na karcie zgłoszenia zwierząt należy zaznaczyć: Kolekcja –K4, króliki młode – MŁ
g) króliki w kolekcjach K4 z górną granicą wiekową do 2 lat.
h) za zaginione, nie z winy hodowcy zwierzę Organizator wypłaci odszkodowanie w wysokości 100 zł.
4. Ocena i Nagrody:
- zwierzęta będą oceniane wg. obowiązujących wzorców rasowych przez sędziów rzeczoznawców,
których zadaniem będzie wytypowanie królików do nadania tytułów czempiona w wice czempiona
pojedynczo w rasach i kolekcjach K4, zarówno w konkursie królików dorosłych i młodych.

a) tytuł czempiona otrzyma królik w danej rasie, który uzyska min. 96 pkt. – warunek: min. 1
wystawca – 5 królików, w przypadku większej ilości zwierząt z oceną min. 96 pkt. w danej rasie
Komisja Oceniająca dokona oceny porównawczej w celu wyłonienia zwycięzcy.
b) tytuł wice czempiona otrzyma królik w danej rasie, który uzyska min. 95pkt. Pozostałe warunki jak
powyżej.
c) w przypadku dużej ilości królików w poszczególnych rasach
wyróżnienia przez Organizatora Wystawy.

przyznawane będą dodatkowe

5. Sprzedaż zwierząt:
- zwierzęta przeznaczone do sprzedaży, należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia podając jego cenę.
- Organizator będzie pobierał opłatę od każdej sprzedanej sztuki w wysokości ( rasy duże 20 zł., rasy
średnie, małe i karzełki 10 zł,)
- Hodowca zobowiązany jest podać Organizatorowi na karcie zgłoszenia cenę za jaką chcę sprzedać
zwierzę, a w dniu przyjęcia zwierząt dołączyć kartę rodowodową.
- sprzedaż zwierząt prowadzić będzie wyłącznie Organizator. Samowolna sprzedaż na terenie
Wystawy będzie zabroniona.
6. Opłaty wystawowe: ( króliki, gołębie, drób)
- wpisowe 70 zł. od każdego Wystawcy
- opłata klatkowa 7 zł./ szt.
- opłata klatkowa dla hodowcy, który wystawi powyżej 20 szt. zwierząt nie będzie pobierana, zapłaci
tylko za 20 szt.
- WIECZÓR HODOWCY 50zł./osobę

7. Zgłoszenia:
- zgłoszenie na Wystawę należy przesłać na adres mailowy pniewy2019@kzhk.pl lub listownie na
adres Artur Handzel, 62-025 Gwiazdowo1/1, do dnia 20 października z wyjątkiem hodowców,
biorących udział w wystawie w Konstantynowie Łódzkim – do 22 października
- wpłaty proszę dokonać wyłącznie na konto KZHK z/s w Gnieźnie z dopiskiem „Wystawa Pniewy
2019”
Bank PKO BP 15 1020 4160 0000 2202 0189 3981

8. Szczegółowe informacje:
Prezes Artur Handzel – tel. 509-909-474. prezes@kzhk.pl
Zarząd KZHK - 696-493-208, 668-331-910, 530-807-821
9. Uwagi:
- Członek KZHK podczas wystawy będzie mógł nabyć rodowód w cenie 1zł. w ilości do 20 szt.

- organizowany będzie WIECZÓR HODOWCY w cenie 50zł/osobę.

