
REGULAMIN  VIII  WYSTAWY
PTAKÓW EGZOTYCZNYCH ZMDI

Organizatorem wystawy jest Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza 
w Radlinie. 
Konkurs i ekspozycja ptaków odbędzie się w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej, w terminie  06.10.2017 – 08.10.2017. 

1. Do udziału w konkursie dopuszczeni zostaną: 
- Hodowcy zrzeszeni w Polskich Związkach i Klubach hodowców ptaków 
egzotycznych i ozdobnych. Oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. 

2. Organizator przewiduje konkurs w następujących grupach: 
- Kanarki kolorowe. 
- Kanarki kształtne. 
- Egzotyka.
-Gołąbki.
- Papugi .

Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych kolekcji w poszczególnych 
rzędach, warunkiem jest zgłoszenie do konkursu co najmniej dwóch kolekcji 
oraz uzyskanie przez kolekcję oceny łącznej co najmniej 360 pkt.
Przy zgłoszeniu większej ilości kolekcji kolejna nagroda jest przewidziana  
na 6 i 11 kolekcję w rzędzie.
Nagrody dla co najmniej dwóch  najlepszych ptaków pojedynczych z oceną  co 
najmniej 90 pkt.  
Organizator gwarantuje ufundowanie dodatkowych  nagród dla najlepiej 
ocenionych kolekcji w tych rzędach gdzie nie zostanie spełniony wymóg 
dotyczącego ilości kolekcji w rzędzie. 

3. Kanarki na obrączkach hodowcy z roku 2017. W kolekcjach po 4 ptaki lub 
pojedynczo. 

4. Egzotyka i papugi na obrączkach hodowcy (wiek ptaków zgodnie z 
wytycznymi COM). W kolekcjach po 4 ptaki, w parach lub pojedynczo. 

5. Ptaki niespełniające wymogów pkt. 3 i 4 zostaną przyjęte na wystawę na 
warunkach uzgodnionych z organizatorem, organizator przewiduje możliwość 
przyznania wyróżnień dla najlepszych okazów. 

6. Ocena przeprowadzona zostanie jednoetapowo przez ekspertów krajowych, i 
zaproszonych ekspertów zagranicznych wg systemu COM. 



7. Każdy hodowca jest zobowiązany do wypełnia deklaracji zgłoszeniowej w 2 
egzemplarzach. 

8. Ptaki zgłoszone do konkursu hodowca dostarcza we własnych klatkach 
wystawowych, zgodnie z określonym dla danej grupy wzorem. Dno klatek
powinno być wyłożone papierem. 
Dla wystawionych ptaków podlegające obowiązkowi rejestracji hodowca jest 
zobowiązany dostarczyć kserokopię dokumentu potwierdzającego rejestrację.     
Uwaga! Istnieje możliwość wystawienia ptaków w klatkach organizatora po 
wcześniejszym uzgodnieniu, (ograniczona ilość klatek).

Duża egzotyka oraz papugi będą eksponowane w klatkach przygotowanych 
przez organizatora.

9.Opłaty wystawowe :

Kolekcja (4 ptaki) – 17 zł 
Para ptaków 9 zł. 
Ptaki pojedyncze 5 zł. 
Każdy uczestnik jest zobowiązany zakupić katalog w cenie 7 zł.

10. Do konkursu zostaną dopuszczone ptaki zdrowe. 
Ptaki o słabej kondycji lub z objawami chorobowymi  zostaną wycofane 
z konkursu i wystawy. 
Przyjmowanie ptaków odbędzie się w obecności lekarza weterynarii który, 
oceni zdrowotność ptaków (na koszt organizatora). 

11. Zgłoszenia oraz rezerwacja klatek do dnia 29.09.2017 przyjmuje: 
Adam Zganiacz
ul. Jagiełły 5 b/4
44-370 Pszów
Adres e-mail azga@wp.pl
Tel. +48 692930475
UWAGA! Organizator może zakończyć wcześniej przyjmowanie zgłoszeń ze 
względów organizacyjnych.
Termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny.

12. Dostarczenie ptaków na wystawę w dniu 06.10.2017w godzinach 730-930

      (istnieje możliwość dostarczenia ptaków w dniu 05.10.2017 w godzinach 
      2000-2200 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu warunków)

13. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownictwo  wystawy.

14. Załącznik - Karta zgłoszenia



VI  WYSTAWA ZMDI – GASZOWICE  2017

Nazwisko imię oraz pełny adres:
………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu: ………………………
Nazwa organizacji macierzystej:
……………………………………… 
Sygnum: ………………………. 

Rasa
odmiana

Numer
obrączki

Zaznaczyć:
-kolekcja

-para
-ptak pojedynczy

Numer klatki
-wpisuje

organizator
UWAGI



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb wystawy:

                                        …………………………………..


