
I Małopolska Wystawa Królików Rasowych w Wiśniowej

18-20 Listopada 2022 r.

REGULAMIN WYSTAWY

 

UCZESTNICTWO

§ 1

Wystawcami  mogą być  wszyscy hodowcy królików zrzeszeni  w Związkach Hodowców
królików Rasowych w kraju i zagranicą . Wystawiane zwierzęta winny być czyste rasowo,
prawidłowo  oznakowane  (czytelnym  tatuażem),  urodzone  i  odchowane  w  hodowli
wystawcy.

§ 2

Króliki nie urodzone w hodowli wystawcy, tylko przez niego nabyte mogą być wystawiane i
podlegają ocenie lecz nie biorą udziału w konkursie. W zgłoszeniu należy zaznaczyć je
jako PK (poza konkursem).

§ 3

Każdy  wystawca  może  zgłosić  dowolną  ilość  zwierząt  na  wystawę.  Króliki  mogą  być
wystawiane indywidualnie :

a) rasy duże i średnie w wieku od 5-ciu miesięcy do 2 lat

b) w rasach małych i karzełkach w wieku od 3 miesięcy do 2 lat

oraz w kolekcjach :

a) K4 w rasach dużych i średnich – cztery króliki w tej samej rasie i odmianie barwnej w
wieku od  8-miu miesięcy do 2 lat

b) K4 w rasach małych i karzełkach - cztery króliki w tej samej rasie i odmianie barwnej w
wieku od  5- ciu miesięcy do 2 lat

 Króliki wystawione w kolekcjach mogą pochodzić z jednego lub więcej miotów przy czym
w  kolekcji  powinny  być  króliki  obojga  płci,  biorą  one  także  udział   w  konkursie
indywidualnym.

§ 4

Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe – ( wymagane jest zaświadczenie 
weterynaryjne, że króliki nie później niż 30 dni przed wystawą zostały zaszczepione 
przeciwko myksomatozie i pomorowi królików oraz że króliki w hodowli są wolne od chorób
zakaźnych).Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy dni przed 



wystawą. Zwierzęta z objawami chorobowymi ( np. katar, świerzbowiec uszny, łupież) nie 
zostaną przyjęte na wystawę a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas 
trwania wystawy zostaną przez hodowcę zabrane z wystawy lub przeniesione do izolatki.

§ 5

Dowóz zwierząt na wystawę oraz ich ewentualne ubezpieczenie na czas trwania wystawy
odbywa się na koszt wystawcy.

Przyjmowanie zwierząt :

- Czwartek 17.11.2022. w godzinach od 19:00 do 22:00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym )

 - Piątek 18.11.2022r w godzinach od 5:00 do 8:00

 Wystawca wraz z królikami jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o zdrowotności
zwierząt. 

§ 6

Opiekę  nad  zwierzętami   zabezpiecza  organizator  który  zapewnia  karmę  w  postaci
jęczmienia, siana oraz wody. Natomiast poidła oraz karmidła,  zabezpiecza wystawca. 

§ 7

Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się  ze stanem klatek  i  warunkami  w jakich
podczas wystawy będą przebywały jego zwierzęta. Będzie miał również dostęp do słomy
aby w razie wątpliwości mógł dościelać zwierzętom w klatkach wystawowych.

§ 8

Podpisanie zgłoszenia na wystawę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wystawy.

§ 9

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym przez organizatora . Po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 § 10

OCENA ZWIERZĄT
 

Ocena zwierząt rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu 18.11.2022.

1.  Zwierzęta  będą  oceniane  przez  uprawnionych  sędziów   wg.  wzorca  królików
obowiązującego na terenie Polski i zaliczane do lokat : I wybitna, 96-100 pkt, II bardzo
dobra 93-95.5 pkt, III dobra 89-92.5 pkt. Dopuszcza się stopniowanie w ocenie w całych
punktach lub co 0;5 pkt. Jeżeli zwierzęta znajdą się w ocenie III lokaty nie przyznaje się
nagród  i  nie  wystawia  się  championa  i  w-ce  championa.  Wyniki  dokonanej  oceny
prezentowanych zwierząt będą zapisane na karcie ocen, zostaną wpisane do protokołu i
podpisane przez sędziów zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają
uchyleniu bądź zmianie.

2. Sędziowie mają prawo odstąpić od oceny zwierząt w przypadku stwierdzenia widocznej



choroby,  uszkodzeń  na  skórze,  niewłaściwego  przygotowania  pod  względem
pielęgnacyjnym,  nieprawidłowego lub nieczytelnego oznakowania.  Odstąpienie  sędziów
od oceny jest równoznaczne z dyskwalifikacją zwierzęcia.

3. Po zakończeniu oceny Komisja Sędziowska sporządza protokół który zawiera: liczbę
wystawców, liczbę ocenianych zwierząt, ilość ras, zestawienie zwierząt, którym przyznano
wyróżnienia oraz inne nagrody,  wnioski i podsumowanie komisji sędziowskiej.

4. Stowarzyszenie  ma prawo zamieścić protokół z oceny zwierząt na stronie MSHKRiDO ,
Facebooku MSHKRiDO oraz udostępnić innym instytucjom .

UWAGA !  Podczas prac komisji oraz przy ocenie zwierząt wstęp na teren objęty oceną
jest dla hodowców i osób nie biorących udziału w ocenie - zabroniony.

§ 11

NAGRODY
 

1.  Wystawcy  za  swoje  wyróżnione  zwierzęta  nagrodzeni  będą;  pucharami  i  innymi
wyróżnieniami (nagrody specjalne, dodatkowe itp.).

2. Dla hodowców za wystawione i ocenione króliki zostaną przyznane nagrody :

a) Super championa - ,,Zwycięzca wystawy - najlepszy samiec’’ i ,,Zwycięzca wystawy -
najlepsza samica’’   (dla  królików z najwyższą oceną (  minimum 96 pkt)  ze wszystkich
wystawionych królików).

b)  Championa  przy  uzyskaniu  minimum  96.0  pkt  oraz  v-championa  przy  uzyskaniu
minimum 95.5 pkt w danej rasie i odmianie barwnej przy minimum sześciu wystawionych
królikach  przez minimum dwóch hodowców. W razie braku wymaganej stawki królików w
danej rasie odmiany barwne tejże rasy nie będą łączone. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany ilości przyznanych nagród.

c) Wyróżnienie hodowca może otrzymać przy uzyskaniu minimum 95.5 pkt.

d)  Króliki  młode  nie  biorą  udziału  w  konkursie  lecz  podlegają  wycenie  wybitne  mogą
zostać nagrodzone wyróżnieniem.

e) Championat Kolekcji K-4  w danej rasie i odmianie barwnej (minimum trzy kolekcje oraz
dwóch wystawców w danej rasie i odmianie barwnej przy uzyskaniu minimum 380p tk.).

f) W przypadku gdy stawka w danej rasie lub odmianie barwnej przekroczy 50 sztuk tytuł

Championa i V-Championa będzie przyznawany dla samca i samicy

3.  Możliwe  jest  przyznanie  dodatkowych  nagród  nie  określonych  w  regulaminie,  Ilość
przyznanych nagród przez Komisję Sędziowską będzie zależna od liczebności, jakości i
poziomu prezentowanych zwierząt.

4.  Nagrody mogą być  wręczane przez prywatnych fundatorów (jeżeli  takowi  będą)  po
uprzednim powiadomieniu organizatora wystawy .

§ 12

SPRZEDAŻ
 

1. W czasie trwania wystawy będzie można sprzedać tylko i wyłącznie te zwierzęta które
zostały zgłoszone do sprzedaży a w katalogu wystawy będzie podana cena.



Zabrania się sprsedaży zwierząt w obrębie wystawy (place ,parkingi itp.)

2.  Zwierzęta  przeznaczone  do  sprzedaży  muszą  posiadać  rodowód  dostarczony  do
organizatora wystawy, w katalogu będzie adnotacja: (w postaci podanej ceny)

3. Sprzedane zwierzęta będą mogły być wydane za okazaniemdowodu zakupu w dniu
zakupu

4. Wydawania zwierząt dokonuje osoba do tego upoważniona przez organizatora.

5.  Za  sprzedane  zwierzęta  będzie  pobierana  opłata  w  kwocie  20zł  od  każdej  sztuki
doliczona do ceny sprzedaży królika ustalonej przez hodowcę.

6. Po wycenie nie ma możliwości zmiany ceny oraz wycofania królika ze sprzedaży. 

 §13

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
1) Dla wszystkich wystawców

-Wpisowe  80zł

- Klatkowe 8zł (za królika)

2) Każdy wystawca wraz z kartą zgłoszeń powinien przesłać potwierdzenie przelewu za 
uczestnictwo

3) Wpłat należy dokonywać na konto bankowe :

 Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego

32-412 Wiśniowa 419

Nr konta bankowego:  BS 63 8602 0000 0000 0281 6690 0001

                                                                                                                                                
3) W tytule wpłaty należy wpisać ''WIŚNIOWA 2022''.

    a) wystawcy za których wpłatę będzie robiła inna osoba w tytule wpisują 

''(imię i nazwisko wystawcy) ''WIŚNIOWA 2022''

§ 14

Zgłaszanie zwierząt
Karty zgłoszeń należy przesyłać :

listownie na adres Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobiu
Ozdobnego 32-412 Wiśniowa 419

lub

na adres e-mail : wystawamalopolska@wp.pl 

Kontakt tel.

 Gil Łukasz 505 555 431 

(w tygodniu w godzinach od 18:00 do 22:00, w weekend cały dzień)

1) Karty zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 06.11.2022 do godziny 24:00 lub do 
momentu osiągnięcia limitu ilościowego zwierząt związanego z ilością miejsca pod 
wystawę.

a) liczy się kolejność zgłoszeń oraz data wysłania zgłoszenia.



b) wystawcy których zgłoszenia zostały przyjęte otrzymają potwierdzenie w formie e-maila.

c) wystawcy dla których braknie miejsca z powodu osiągnięcia limitu ilościowego a 
dokonali wpłaty otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

d) wystawcy którzy dokonali wpłaty za uczestnictwo w wystawie i otrzymali potwierdzenie 
uczestnictwa, w razie rezygnacji z udziału w wystawie nie otrzymają zwrotu wpłaconej 
kwoty.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Za zaginione lub padłe zwierze z winy organizatora zostanie wypłacone odszkodowanie
w wysokości 100zł w rasach dużych i średnich oraz 50zł w rasach małych i karzełkach.

2. Wystawca może dokonać zmiany zgłoszonego wcześniej  królika  tylko  w ramach tej
samej rasy i odmiany barwnej.

3.  Wyjmowanie zwierząt  z  klatek  przez osoby nieupoważnione przez organizatora jest
zabronione. 

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje ORGANIZATOR wystawy,
oraz ma prawo do wprowadzenia limitów ilościowych w zgłoszeniu zwierząt.

5.  Wszyscy  uczestnicy  Wystawy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  niniejszego
Regulaminu.

6.  Na  terenie  Wystawy  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu  i
przebywania w stanie nietrzeźwym.

7. Zabrania się wnoszenia na hale wystawową toreb, klatek i innych większych pakunków.

8. Zabrania się wprowadzenia na hale wystawową psów i innych zwierząt.

9. Za sprawny przebieg wystawy odpowiedzialny jest organizator.

10.Z chwilą umieszczenia zwierząt w klatkach wystawowych, wystawca wyraża akceptację
niniejszego regulaminu.

11. Za niestosowne i obraźliwe zachowanie na terenie wystawy względem innych osób
grozi natychmiastowe usunięcie z wystawy wraz z królikami oraz pozbawienie uzyskanych
tytułów na rzecz królików kolejnego wystawcy w danej stawce królików.

12. Jeśli  wystawa  zostanie  odwołana  z  powodu  pandemii  COVID-19  wpłaty  za
uczestnictwo będą zwracane.

Regulamin opracował zarząd MSHKRiDO
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