
Regulamin uczestnictwa i oceny królików 

na III REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH, 

XXVI WYSTAWIE ZWIERZĄT,  

w dniach 04-05 czerwca 2022r. 

 

 
1. Organizatorzy: 

 Krajowy Związek Hodowców Królików z/s w Gnieźnie 

 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

 Wielkopolski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza 

 

2. Miejsce Wystawy: 

a) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa              

Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, Sielinko 64-330 Opalenica, ul. Parkowa 2, 

b) przywóz zwierząt w dniu 03 czerwca (piątek) od 17.00 do 20.00, 

c) ocena królików w dniu 04 czerwca (sobota) od godziny 8.30, 

d) otwarcie wystawy w sobotę 04 czerwca od godz. 09.00 do 17.00,  

              niedziela od godz. 09.00 do 17.00, 

e) wręczenie nagród w dniu 05 czerwca o godz. 15.00, 

f) wywóz zwierząt w dniu 05 czerwca od godziny 17.00, 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) Uczestnikami Wystawy mogą być hodowcy królików rasowych należących do jednej z 

poniższych organizacji: 

 

 Wielkopolski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza 

 Krajowy Związek Hodowców Królików z/s w Gnieźnie 

 

b) Wszystkie zwierzęta muszą być czyste rasowo, prawidłowo oznakowane i posiadać aktualne 

świadectwo zdrowia, dostarczone obsłudze Wystawy w dniu przywozu zwierząt, 

c) Króliki biorące udział w Wystawie – pojedynczo lub w kolekcjach K4 z jednej hodowli, w 

której jest minimum jedna sztuka odmiennej płci. 

d) wiek królików dorosłych: 

 rasy duże od 8 miesięcy 

 rasy średnie od 8 miesięcy 

 rasy małe i karzełki od 6 miesięcy 
e) wiek królików młodych: 

 rasy duże 5-7 miesięcy 

 rasy średnie 5-7 miesięcy 

 rasy małe i karzełki 4-5 miesięcy 
f) na karcie zgłoszenia zwierząt należy zaznaczyć: Kolekcja –K4, króliki młode – MŁ, 
g) KOLEKCJA K4 – hodowca może wystawić króliki z jednej rasy i odmiany barwnej w 

kolekcjach, a w każdej zgłoszonej kolekcji muszą znajdować się w dowolnym zestawieniu 
przedstawiciele obu płci, 

h) króliki w kolekcjach K4 z górną granicą wiekową do 2 lat, 



i) za zaginione, nie z winy hodowcy zwierzę Organizator wypłaci odszkodowanie w wysokości 
100 zł. 

4. Ocena i Nagrody: 
a) zwierzęta będą oceniane wg. obowiązujących wzorców rasowych przez sędziów lub osoby 

uprawnione do oceny fenotypowej, których zadaniem będzie wytypowanie królików do 
nadania tytułów czempiona i wice czempiona, pojedynczo w rasach i kolekcjach K4 ( kolekcja 
wybrana ze wszystkich wystawionych), w konkursie królików dorosłych, 

b) tytuł czempiona otrzyma królik, w danej rasie, który uzyska min. 96 pkt. – warunek: min. 1 
wystawca – 4 króliki, w przypadku większej ilości zwierząt z oceną min. 96 pkt. w danej rasie 
Komisja Oceniająca dokona oceny porównawczej w celu wyłonienia zwycięzcy. 

c)  tytuł wice-czempiona otrzyma królik w danej rasie, który uzyska min. 95,5pkt., pozostałe 
warunki jak powyżej, 

d) kolekcja K4, z pośród wszystkich wystawionych kolekcji, z najwyższą oceną  –czempion od 
383.0 pkt, v-ce czempion od 382.0 pkt., 

e) w przypadku dużej ilości królików w poszczególnych rasach przyznawane będą dodatkowe 
wyróżnienia przez Organizatora Wystawy, 

f) dopuszcza się zsumowanie w danej rasie odmian barwnych pod warunkiem małej liczby 
królików i przyznanie wśród wszystkich odmian barwnych tytuł czempiona i wice-czempiona, 

g) podczas oceny zwierząt, na terenie objętym tymi pracami mogą przebywać wyłącznie osoby 
powołane w roli asystentów, pomocników oraz osoby upoważnione. Hodowcy w tym czasie 
nie mogą przebywać w Hali Wystawowej, 

h) Dla każdego Wystawcy przewidziana jest nagroda. 

 
5. Sprzedaż zwierząt: 
a) zwierzęta przeznaczone do sprzedaży, należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia podając jego 

cenę, 
b) Organizator będzie doliczał opłatę od każdej sprzedanej sztuki w wysokości ( rasy duże 20 zł., 

rasy średnie, małe i karzełki 10 zł), 
c) Hodowca zobowiązany jest podać Organizatorowi na karcie zgłoszenia cenę za jaką chcę 

sprzedać zwierzę, a w dniu przyjęcia zwierząt dołączyć kartę rodowodową.  Rodowody należy 
przekazać organizatorowi w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem hodowcy, 

d) sprzedaż zwierząt prowadzić będzie wyłącznie Organizator. Samowolna sprzedaż na terenie 
Wystawy będzie zabroniona. 

 
6. Opłaty wystawowe: ( króliki) 

a) wpisowe 50 zł od każdego Wystawcy 

b) opłata klatkowa 10 zł/ szt. 
 

7. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenie na Wystawę należy przesłać na adres mailowy sielinko2022@kzhk.pl do dnia 08 
maja 2022. Ilość miejsc ograniczona. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego 
zamknięcia zgłoszę w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zwierząt,  

b) wpłaty proszę dokonać wyłącznie na konto KZHK z/s w Gnieźnie z dopiskiem „Wystawa 
Sielinko 2022”( Santander) 38 1090 1450 0000 0001 4435 5941, 

c) UWAGA-  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Hodowca może zgłosić maksymalnie 6 szt. 
królików, 

d) Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  
8. Szczegółowe informacje: 

 Prezes Artur Handzel – tel. 509-909-474. prezes@kzhk.pl 

 Zarząd KZHK - 696-493-208, , 530-807-821 
 



9. Uwagi: 
 
a) Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem klatki i warunkami w jakich będą 

przebywać jego zwierzęta podczas Wystawy, 
b) Wystawca zobowiązany jest zapewnić zwierzęciu karmidło i poidło (zabrania się zdejmowania 

ich przed końcem wystawy- wymóg Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
c) Organizator ma prawo zamieścić protokół/wyniki oceny zwierząt na stronie www.kzhk.pl, 
d) w przypadku nie dostarczenia zwierząt na wystawę, organizator nie zwraca poniesionej 

opłaty za uczestnictwo w Wystawie, 
e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione klatki transportowe, 

f) Wystawca ma obowiązek podczas przyjmowania zwierząt na Wystawie wstępnie wypełnić 
puste karty ocen wyłącznie o pozycję tj. rasa/odmiana, płeć, identyfikacja ( znakowanie L/P 
ucha) oraz waga. Podczas prac sędziowskich wpisy te będą na bieżąco weryfikowane ze 
stanem faktycznym. 

 


