REGULAMIN
ZRZESZENIE MIŁOŚNIKÓW DROBNEGO INWENTARZA W RADLINIE
ZAPRASZA NA
JESIENNĄ RADLIŃSKĄ
WYSTAWĘ DROBNEGO INWENTARZA,
MEMORIAŁ IMIENIA JERZEGO KLIMKA,

10-11.09.2022
TEREN PRZY NOT MARCEL (KAWIARNI GÓRNICZA STRZECHA)
44-310 RADLIN ul. KORFANTEGO 42
UCZESTNICTWO: W wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w PZHGRiDI
oraz zaproszeni przez organizatora goście z kraju i zagranicy.

WYMOGI DOTYCZĄCE ZWIERZĄT:
Zgłoszone zwierzęta muszą być czysto rasowe i zdrowe. Nadzór weterynaryjny nad wystawą
sprawuje lekarz weterynarii Andrzej Franiczek. W stosunku do zwierząt podejrzanych o chorobę
zostaną podjęte odpowiednie działania, skutkami finansowymi może zostać obciążony właściciel.
Króliki : wystawiane pojedynczo lub kolekcjach K-3 (3sztuki z jednego miotu), K-4 (4 sztuki
pochodzące maksymalnie z dwóch miotów) urodzone w hodowli hodowcy, w wieku co najmniej
4 miesiące rasy karłowate i małe, co najmniej 5 miesięcy dla ras średnich i dużych. Króliki
oznakowane czytelnym tatuażem, szczepione przeciwko myxomatozie i pomorowi królików.
Niedopuszczalne jest łączenie w kolekcji królików starych z młodymi.
Drób : wystawiony w grupach hodowlanych 1,2 , ptactwo wodne i bażanty w parach. Ptaki tej
samej odmiany i barwy, oznakowany prawidłową obrączką.
Gołębie : wystawiane w kolekcjach lub pojedynczo (kolekcję stanowią 4 sztuki w tej samej
odmianie barwnej oznaczone w zgłoszeniu jako kolekcja, hodowcy może zgłosić dowolną ilość
kolekcji), oznakowane prawidłową obrączką.
Inne zwierzęta : możliwość wystawienia innych zwierząt należy skonsultować z
organizatorem, który określi zasady ekspozycji i udziału w wystawie.
Eksponowane zwierzęta chronione powinny zostać dostarczone na wystawę razem z niezbędnymi
dokumentami potwierdzającymi rejestrację ptaków objętych ochroną.

Zgłoszenia udziału w wystawie na czytelnie wypełnionych i podpisanych kartach (nazwy
zgłoszonych zwierząt zgodne z obowiązującym nazewnictwem).
Opłata wystawowa powinna być uregulowana najpóźniej w dniu dostarczenia zwierząt na
wystawę.
Podpisem na karcie zgłoszenia hodowca gwarantuje terminowe przeprowadzenie szczepień
oraz zdrowotność zwierząt.

DOSTARCZENIE ZWIERZĄT
Prosimy o dostarczenia zwierząt na wystawę w terminie:
08.09.2022 w godzinach 1600-1900
09.09.2022 w godzinach 700-800

OCENA ZWIERZĄT
Ocena zwierząt będzie przeprowadzona przez licencjonowanych sędziów w dniu 09.09.2022 od
godz. 900 bez udziału publiczności.
Organizator przewiduje przyznanie pucharów dla najlepszego samca i najlepszej samicy w
kategorii króliki, dla najlepszego koguta i najlepszej kury, oraz najlepszego gołębia.

Dla trzech najlepszych kolekcji królików K-3, trzech kolekcji K-4, trzech najwyżej ocenionych
wolier drobiu o pełnej obsadzie (1,2), trzech najlepszych kolekcji gołębi, oraz najlepszej pary
ptactwa wodnego i najlepszej pary bażantów.
Dodatkowo organizator przewiduje przyznanie wyróżnień dla najwyżej ocenionych zwierząt.
Nagrodzone zwierzęta powinny uzyskać ocenę minimalną:
X
Kolekcja
Pojedyncze
Króliki
K3 - 282,5 pkt. ; K4 - 376,5 pkt.
95 pkt.
Gołębie
K - 376 pkt.
95 pkt.
Drób
K - 283 pkt.
95 pkt.
Ptactwo wodne
K - 190 pkt.
95 pkt.
Bażanty
K - 188 pkt.
95 pkt.
Nagrody są przyznawane aż do wyczerpania przewidzianej przez organizatora puli nagród.
W memoriale im. Jerzego Klimka uczestniczą tylko hodowcy ZMDI Radlin, jest on rozgrywany
według specjalnego regulaminu.

SPRZEDAŻ ZWIERZĄT
Tylko za pośrednictwem organizatora. Zwierzęta do sprzedaży powinny być oznaczone w
zgłoszeniu z podaniem ceny. Niezbędne dokumenty powinny być dostarczone i wypełnione
(rodowód, karta sprzedaży) w dniu dostarczenia zwierząt na wystawę.
Organizator doliczy prowizję w wysokości 10% podanej ceny.

ZGŁOSZENIA
Do dnia 25.08.2022 kierować na adres:
Adam Zganiacz
44-370 Pszówul. Jagiełły 5B/4
e-mail a.zga62@gmail.com ; tel. +48 692930475
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego
zakończenia przyjmowania zgłoszeń ze względu na ograniczenia wynikające z możliwości
wystawowych.

WYSTAWA
będzie czynna dla publiczności w dniach:
10.09.2022 w godzinach 900-1800
11.09.2022 w godzinach 900-1400
Zakończenie wystawy połączone z rozdaniem nagród w dniu 11.09.2022 o godzinie 1400
Odbiór zwierząt około godziny 1430
Organizator odpowiada za zwierzęta od momentu umieszczenia ich w klatkach wystawowych
pod nadzorem osób wyznaczonych przez organizatora, aż do momentu zakończenia wystawy.
Odbiór zwierząt również odbywa się w obecności przedstawiciela organizatora.
Za zwierzę utracone na wystawie z winy organizatora, wystawcy przysługuje odszkodowanie,
którego wysokość ustala Komitet Organizacyjny.
TABELA OPŁAT
KATALOG
20 zł
(obowiązkowy dla wszystkich wystawców)
KRÓLIKI
8zł
(cena za sztukę)
GOŁĘBIE
8 zł
(cena za sztukę)
Woliera
20 zł
(drób, bażanty, ptactwo wodne)

Zgłoszenie na karcie według załączonego wzoru z zaznaczeniem kolekcji i wolier
Lp. RODZAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

RASA
ODMIANA BARWNA

TATUAŻ/
OBRĄCZKA

PŁEĆ

KOL/POJ

CENA

Króliki
Gołębie
Drób
Inne

Imię Nazwisko..............................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tel.................................................................E-mail ...................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wystawy.
Data ………………………………

Podpis..........................................................

