REGULAMIN WYSTAWY
WARSZAWSKIEJ - 2018
Wystawa Gołębi, Drobiu, połączona z pokazem innych Zwierząt Hobbystycznych
WARSZAWA 2018 odbywa się w dniach 13 – 14. 01. 2018 r. na terenie Warszawskiego
Centrum Wystawienniczego EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14.
ORGANIZATOR
Organizatorem wystawy jest Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego.
UCZESTNICY
Uczestnikami Wystawy mogą być hodowcy zrzeszeni w PZHGR i DI, Federacji
Europejskiej oraz zaproszeni przez Organizatora Goście.
W wystawie wezmą udział hodowcy zrzeszeni w: Klubie Srebrniaka im. Edwarda
Złotkowskiego, Klubie Hodowców Gołębi Niemiecki Wystawowy, Klubie Hodowców Motyla
Warszawskiego. Oprócz udziału ww. Klubów odbędzie się również V konkurs gołębi
wysokolotnych ras węgierskich im. Andrzeja Twarowskiego, oraz odbędzie się pokaz
ptaków startujących w lotach konkursowych Klubu Gołębi Wysokolotnych
i Akrobatycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie czytelnie (najlepiej drukowanymi
literami) wypełnionego i opłaconego formularza zgłoszenia. Formularz ten musi być
wypełniony we wszystkich rubrykach i musi zawierać obowiązkowo: oficjalną nazwę rasy
wystawionego zwierzęcia, jego kolor i rysunek, potwierdzenie przynależności hodowcy do
związku i potwierdzenie pobrania ze związku znaków hodowlanych (np. obrączek).
Zgłoszenia wraz z kserokopią dokonania opłaty należy przesłać do dnia 15.12.2017 r.
(TERMIN NIEPRZEKRACZALNY - liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora), na
adres:
Krzysztof Stachurski
04-172 Warszawa ul. Grochowska 99 (Pracownia Złotnicza),
nr tel. 504 285 724.
Możliwa jest rejestracja eksponatów na wystawę w sposób elektroniczny, za pomocą
zakładki „Rejestracja Eksponatów”, znajdującej się na stronie internetowej Warszawskiego
Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego (www.hodowcy.waw.pl).
Zgłoszenie elektroniczne można dokonać od 20.11.2017r do 15.12.2017r.
Informacji w sprawie pozostałych zwierząt udzielają:
 Drób ozdobny - Marek Kolon, tel. 600 369 991,
ZGŁOSZENIA NIEOPŁACONE i PRZYSŁANE PO TERMINI NIE BĘDĄ
ROZPATRYWANE.
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OPŁATY
















opłata wpisowa - 60,- PLN (w ramach „opłaty wpisowej” wystawca otrzymuje
katalog, wejściówkę na dwa dni imprezy, ewentualne nagrody i pamiątkę z
wystawy)
opłata za "oczko" wystawowe dla gołębi – 15,- PLN,
opłata za drób - 5,- PLN za szt.,
opłata za króliki - 12,- PLN za szt.,
woliera związkowa - 50,- PLN,
woliera prywatna - 100,- PLN, (ilość szt. ograniczona),
"oczko" dla wymiany materiału hodowlanego (jeden dzień) - 15,- PLN,
bilet wstępu dorośli - 15,- PLN,
dzieci do lat 13 wstęp wolny,
katalog - 15,- PLN,
reklama amatorskiej hodowli w katalogu (cała strona czarno-biała) – 100,- PLN,
reklama amatorskiej hodowli w katalogu (pół strony czarno-białej) – 50,- PLN,
wcześniejsze wyjęcie eksponatów ocenianych jest możliwe po dokonaniu
opłaty 30,- PLN / szt., (wcześniejsze wyjęcie jest niemożliwe w przypadku
„Zwycięzcy w rasie”),
wcześniejsze wyjęcie eksponatów z woliery jest możliwe po dokonaniu opłaty
10,- PLN / szt.
WCZEŚNIEJSZE
WYJĘCIE
EKSPONATÓW-ZDOBYWCÓW
TYTUŁU
„ZWYCIĘZCA WYSTAWY”, „ZWYCIĘZCA W RASIE” I „WYRÓŻNIONY W
RASIE” NIE JEST MOŻLIWE.

Opłaty za wcześniejsze wyjęcia eksponatów obowiązują w sobotę i w niedzielę.
Istnieje również możliwość umieszczenia w katalogu reklam komercyjnych.
OPŁATĘ MOŻNA PRZESŁAĆ NA ADRES PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE LUB
PRZELEWEM NA: Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego, rachunek bankowy nr: 71 1160 2202 0000 0000 8165 5290 (tytułem opłata za
udział w wystawie).
Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe. Zwierzęta z objawami chorobowymi
nie zostaną przyjęte na wystawę (bez zwrotu kosztów) a w przypadku wystąpienia
objawów chorobowych podczas wystawy zostaną przeniesione do izolatki.
OCENA SĘDZIOWSKA
Oceniane będą eksponaty, których wzorce są zatwierdzone przez PHGR i DI. Ocena
i wyniki konkursów zostaną wpisane do katalogu wystawy. W przypadku gołębi i drobiu do
konkursu mogą startować ptaki hodowców zrzeszonych w PZHGR i DI, pochodzące z ich
hodowli, bez limitu wieku, posiadające obrączki rodowe obowiązujące w Federacji
Europejskiej, o średnicy nie większej niż określa wzorzec danej rasy.
Dopuszcza się obrączki adresowe u ptaków wystawianych w wolierach oraz gołębi
biorących udział we wcześniejszych konkursach lotów.
Ptaki nie pochodzące z własnej hodowli, lub nie posiadające polskiego wzorca,
posiadające obrączki rodowe obowiązujące w Federacji Europejskiej, mogą uczestniczyć
w wystawie jako "Pokaz", tzn. podlegają ocenie lecz nie biorą udziału w konkursie.
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Ocenę eksponatów przeprowadza Komisja Sędziowska. Ocena będzie dokonana zgodnie
z zasadami zatwierdzonymi w regulaminach PZHGR i DI. Ocena zostanie
przeprowadzona według skali ocen zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez
Kolegium Sędziów PZHGR i DI.









97-100 pkt
96 pkt
93-95 pkt
91-92 pkt
90 pkt
0-89 pkt
Pokaz
Bo

- doskonały – Ds
- wybitny - W
- bardzo dobry - Bd
- dobry - D
- zadowalający - Z
- niezadowalający - N
- bez udziału w konkursie – P
- bez oceny.
KONKURSY I NAGRODY

GOŁĘBIE - gołąb który otrzyma najwyższą ocenę w rasie zdobędzie tytuł "Zwycięzca w
rasie". Tytuł ten uzyskuje gołąb z najwyższą oceną, jeśli wystawionych do oceny będzie
minimum 6 sztuk gołębi w danej rasie. Przy równej punktacji dwóch lub więcej ptaków
zwycięzcę wskazuje sędzia. Przy dużej ilości gołębi w tej samej rasie może być
dodatkowo przyznany tytuł "Wyróżniony w rasie". Spośród wszystkich "Zwycięzców w
rasie" wyłoniony będzie "Zwycięzca Wystawy".
DRÓB OZDOBNY - eksponat który otrzyma najwyższą ocenę w rasie zdobędzie tytuł
"Zwycięzca w rasie". Tytuł ten uzyskuje eksponat z najwyższą oceną, jeśli wystawionych
do oceny będzie minimum 6 sztuk drobiu w danej rasie. Przy równej punktacji dwóch lub
więcej ptaków zwycięzcę wskazuje sędzia. Przy dużej ilości eksponatów w tej samej rasie
może być dodatkowo przyznany tytuł "Wyróżniony w rasie". Spośród wszystkich
"Zwycięzców w rasie" może być wyłoniony "Zwycięzca Wystawy".
Konkurs kolekcji odbędzie się pod warunkiem wystawienia w tej samej rasie minimum
trzech kolekcji przez trzech różnych hodowców. Kolekcje tworzą wszystkie gołębie / drób
w tej samej rasie wystawione przez jednego hodowcę, nie mniej jednak niż cztery ptaki.
Cztery ptaki tego hodowcy z najwyższą oceną są brane pod uwagę przy przyznawaniu
miejsc w konkursie. Stanowią one kolekcję konkursową. Konkurs wygrywa ta kolekcja,
która uzyska najwyższą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej
kolekcji jednakowej ilości punktów, w wyznaczaniu miejsca kolekcji bierze się pod uwagę
kolejno kolekcje ze: "Zwycięzcą w rasie", z "Wyróżnionym w rasie", z najwyżej ocenionym
gołębiem / eksponatem drobiu.
UWAGA: Wyniki oceny sędziowskiej w tym kolejność kolekcji będą wpisane do katalogu
wystawy.
Organizator przewiduje też nagrody uznaniowe. Odrębne nagrody i wyróżnienia (oprócz
przewidzianych przez Organizatora) mogą z własnych środków i według własnego uznania
przyznawać poszczególne Kluby i indywidualni Sponsorzy.
TERMINARZ WYSTAWY
 Przyjęcie eksponatów
Czwartek, 11.01.2018 r. od godz. 15.00
 Ocena eksponatów
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Piątek, 12.01.2018 r. od godz. 9.00
 Wystawa czynna
Sobota, 13.01.2018 r. w godz. 08.00 – 18.00
Niedziela, 14.01.2018 r. w godz. 08.00 - 15.00.
 Zamknięcie Wystawy i wydawanie eksponatów od godz. 15,00.
Miejsce z wymianą materiału hodowlanego czynne w sobotę i w niedzielę od godz. 6.00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W wystawie mogą uczestniczyć Kluby zarówno zrzeszone w PZHGR i DI jak i działające
przy poszczególnych stowarzyszeniach. Mogą one zaznaczać swą obecność klubową na
wystawie np. w formie baneru po uzgodnieniu z Organizatorem.
- Komitet Organizacyjny przyjmuje odpowiedzialność za eksponaty od chwili przyjęcia na
Wystawę do jej zakończenia. W przypadku zaginięcia eksponatu z winy Organizatora jak
również za eksponaty padłe z jego winy zostaje wypłacone 100,- PLN zadośćuczynienia.
Organizator nie odpowiada za zwierzęta prezentowane jako wymiana materiału
hodowlanego.
- Na terenie Wystawy zorganizowane będzie miejsce do wymiany materiału hodowlanego.
UWAGA - jest możliwe wcześniejsze wykupienie klatek do wymiany materiału
hodowlanego i biletów wstępu.
- Przedsprzedaż obejmuje tę samą ilość "oczek" zamówionych na sobotę i na niedzielę.
- Wszelkich informacji udzielają:
kol. Henryk Szabłowski tel. 608 559 606,
kol. Krzysztof Stachurski tel. 504 285 724.
- Wszyscy uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
- Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania w stanie
nietrzeźwym.
- Na terenie Wystawy podczas jej trwania można przebywać bez wierzchniego okrycia.
Zabrania się wnoszenia toreb, klatek i innych większych pakunków.
- Regulamin Wystawy został zatwierdzony przez Zarząd i członków WZHGR i DO na
zebraniu ogólnym.
- wszystkich przyjezdnych informujemy, że opłata za parking wynosi 15,- PLN za pierwsze
5 godz. i 2,- PLN za każdą następną rozpoczętą godz. i jest pobierana przez Centrum
Wystawiennicze EXPO XXI.
- Organizator może w razie potrzeby zarezerwować miejsca w hotelu.
- Zgłoszenia eksponatów, rezerwację klatek do wymiany materiału hodowlanego, biletów
wstępu na Wystawę i rezerwację hotelu prosimy przesyłać na adres:
Krzysztof Stachurski
04-172 Warszawa ul. Grochowska 99
Pracownia Złotnicza
tel. 504 285 724.
- Hodowcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych do celów wyłącznie związanych z organizacją Wystawy, oraz na udostępnienie
wizerunku wystawianych eksponatów w katalogu Wystawy, prasie branżowej i innych
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środkach masowego przekazu. Niewyrażenie powyższej zgody musi być wyraźnie
zaznaczone na Zgłoszeniu eksponatów.
KOMITET ORGANIZACYJNY WYSTAWY
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