Warszawski Związek HodowcówGołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
ul. Trakt Brzeski 11, 05-077 Warszawa
NIP: 521-3275-700

REGON: 015284997

REGULAMIN WYSTAWY
WARSZAWA - styczeń 2023

Wystawa gołębi, drobiu ozdobnego, połączona z pokazem innych zwierząt
hobbystycznych

WARSZAWA

2023

odbędzie

się

w

dniach

14-15.2023

na

terenie Areny Pruszków mieszczącej się przy ulicy Andrzeja 1.
ORGANIZATOR
Organizatorem wystawy jest Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego.
UCZESTNICY
Uczestnikami Wystawy mogą być hodowcy zrzeszeni w PZHGRIDI, Federacji
Europejskiej oraz zaproszeni przez Organizatora Goście. W wystawie wezmą udział
hodowcy zrzeszeni w:
●

Klubie Srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego działającym przy WZHGRIDO -

●

Klubie Hodowców Gołębi Niemiecki Wystawowy

●

Klubie Hodowców Motyla Warszawskiego

●

Klubie Hodowców Kariera

●

Klubie Hodowców Brodawczaka

●

Przewidziany jest V konkurs gołębi wysokolotnych ras węgierskich im.
Andrzeja Twarowskiego.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem

uczestnictwa

w

wystawie

jest

przesłanie

czytelnie

(najlepiej

drukowanymi literami) wypełnionego i opłaconego zgłoszenia, który dostępny jest
na stronie internetowej Warszawskiego Związku, w menu w pozycji druki do
pobrania. Formularz ten musi być wypełniony we wszystkich rubrykach, musi
zawierać oficjalną nazwę rasy wystawionego zwierzęcia,jego kolor, rysunek,
potwierdzenie przynależności związkowej hodowcy i potwierdzenie pobrania przez
niego znaków hodowlanych (np. obrączek). Zgłoszenie wraz z kserokopią opłaty
należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2022r.
www.hodowcy.waw.pl
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Termin nieprzekraczalny to termin wpłynięcia do Organizatora. Formularze
papierowe, opłaty za eksponaty, reklamy i rezerwacja wcześniejsza oczek na
wymianę materiału hodowlanego na adres lub bezpośrednio do:
Krzysztof Stachurski
04-172 Warszawa ul. Grochowska 99
„Pracownia Złotnicza”
tel. 504 285 724
Opłacać za wystawę można również przelewem bankowym na konto Warszawski
Związek Hodowców Gołębi Rasowych

i drobiu ozdobnego im. Maurycego

Trubulskiego o numerze:
71 1160 2202 0000 0000 8165 5290
Możliwa i polecana jest rejestracja eksponatów w sposób elektroniczny za pomocą
zakładki „rejestracja eksponatów” znajdującej się na stronie internetowej
Warszawskiego Związku (www.hodowcy.waw.pl). Zgłoszenia elektronicznego można
dokonać w dniach od 1.11.2022r do 30.11.2022r. Informacji w sprawie wystawy
udzielają:

●

Krzysztof Stachurski (komisarz wystawy)
tel.: 504 285 724

●

Piotr Stachurski (rejestracja elektroniczna, wsparcie informatyczne)
e-mail: admin@hodowcy.waw.pl

Zgłoszenia

nieopłacone

i

przesłane

po

terminie

nie

będą

rozpatrywane

Zgłoszone na Wystawę zwierzęta muszą być zdrowe. Zwierzęta z zauważonymi
objawami chorobowymi nie zostaną przyjęte (bez zwrotu kosztów), a w przypadku
wystąpienia objawów chorobowych podczas trwania Wystawy zostaną przeniesione
do izolatki.
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OPŁATY
●

Opłata wpisowa

– 70 zł

w ramach tej opłaty zawarty jest katalog, wejściówka na dwa dni
wystawowe (sobotę i niedzielę), ewentualne nagrody i pamiątka z wystawy
●

Opłata za „oczko wystawowe” za gołębia

– 20 zł

●

za szt drobiu

– 10 zł

●

za szt królika

– 10 zł

●

za inne zwierzęta

– umowa
indywidualna

●

Opłata za wolierę związkową

– 150 zł

●

Opłata za wolierę prywatną

– 100 zł

●

Jednodniowy bilet wstępu (dorośli)

– 20 zł

●

Jednodniowy bilet wstępu (dzieci do lat 13-tu)

- wstęp wolny

●

Grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej

- wstęp wolny

oraz studentów (po uzgodnieniu z Organizatorem terminu)
●

„Oczko” dla wymiany materiału hodowlanego

- 20 zł / 1 dzień

●

Katalog

- 15 zł

●

Parking

- 10 zł

●

Reklama czarno-biała amatorskiej hodowli zwierząt

- 100 zł

w Katalogu (cała strona)
●

Reklama czarno-biała amatorskiej hodowli zwierząt

- 50 zł

w Katalogu (pół strony)
●

Opłata za wcześniejsze wyjęcie eksponatu ocenionego

- 20 zł

z „oczka” na wystawie
●

Opłata za wcześniejsze wyjęcie eksponatu z woliery

- 20 zł

OPŁATY ZA WCZEŚNIEJSZE WYJĘCIE OBOWIĄZUJĄ W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ
Istnieje możliwość umieszczenia w Katalogu reklam komercyjnych.
OCENA SĘDZIOWSKA
Oceniane będą zwierzęta których wzorce są zatwierdzone przez PZHGRIDI. Ocena i
wyniki konkursów zostaną wpisane do katalogu. Oceny błędne i zakwestionowane
www.hodowcy.waw.pl
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przez wystawców a ich błąd potwierdzony przez powołaną w trakcie Wystawy
komisję sędziów z przyczyn technicznych w katalogu nie zostaną poprawione. W
przypadku gołębi, drobiu i królików do konkursu mogą startować wyłącznie
zwierzęta hodowców zrzeszonych w PZHGRIDI, pochodzące z własnej hodowli tych
hodowców, bez limitu wieku, posiadające znaki hodowlane wydane przez Polski
Związek. Ptaki nie mogą mieć obrączek większych niż ujęte jest we wzorcach ich
rasy. Dopuszcza się obrączki adresowe u ptaków wystawionych jako pokaz,
wystawionych w wolierach bez oceny oraz gołębi biorących wcześniej udział w
oficjalnych konkursach lotów. Ptaki nie pochodzące z własnej hodowli, posiadające
obrączki obowiązujące w Federacji Europejskiej lub inne mogą uczestniczyć w
Wystawie jako „POKAZ” tzn podlegają ocenie sędziego ale nie biorą udziału w
konkursach. Ptaki które nie posiadają zatwierdzonego w PZHGRIDI wzorca mogą
uczestniczyć w Wystawie jako „POKAZ” bez oceny sędziego. Ptaki w wolierach nie
będą oceniane. Ocenę zwierząt na wystawie dokona Komisja Sędziów. Doboru
Komisji Sędziów dokonuje Organizator Wystawy i skład jej zgłasza do PZHGIDI.
Powołany będzie również Sędzia Obserwator. Wszelkie reklamacje co do oceny
zwierząt należ zgłaszać w czasie trwania Wystawy, Sędziemu Obserwatorowi.
SKALA OCEN
●

100 pkt – 97 pkt doskonały Ds

●

96 pkt – wybitny W

●

93 pkt – 93 pkt – bardzo dobry Bd

●

92 pkt – 91 pkt dobry D

●

90 pkt – zadawalający Z

●

89 pkt – 0 pkt niezadawalający N

●

POKAZ – bez udziału w konkursach P

●

bez oceny BO
Obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania
osób postronnych podczas oceny zwierząt.
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KONKURSY I NAGRODY
Konkursy indywidualne: Gołębie
Gołąb który otrzyma najwyższą ocenę zdobędzie tytuł „ Zwycięzca w rasie”. Tytuł
ten zdobywa gołąb pod warunkiem wystawienia w tej rasie min 6szt. Przy równej
ilości punktów dwóch lub więcej ptaków zwycięzce wskazuje sędzia. Przy większej
ilości gołębi w jednej rasie może być dodatkowo przyznany tytuł „Wyróżniony w
rasie”. Ocena może być rozbita na kolor lub rysunek. Spośród wszystkich
„Zwycięzców w rasie” może być wyróżniony „Zwycięzca wystawy”.
Konkursy indywidualne: Drób
Ptak który uzyska w rasie najwyższą ocenę zdobędzie tytuł „ Zwycięzca w rasie”.
Tytuł ten zdobywa ptak pod warunkiem wystawienia w tej rasie min 6szt. Przy
większej ilości ptaków w jednej rasie może być dodatkowo przyznany tytuł
„Wyróżniony w rasie”. Ocena może być rozbita na kolor lub rysunek. Spośród
wszystkich „Zwycięzców w rasie” może być wyróżniony „Zwycięzca wystawy”.
Konkurs kolekcji konkurs kolekcji odbędzie się pod warunkiem wystawienia w tej
samej rasie przynajmniej trzech kolekcji przez trzech różnych hodowców. Dotyczy
to zarówno gołębi, drobiu i królików.
Kolekcje tworzą cztery gołębie, drób, króliki, wystawione przez jednego hodowcę.
Hodowca może wystawić więcej kolekcji, musi jednak sam wskazać które
zwierzętanależą do której kolekcji. Kolekcja z największą ilością punktów wygrywa
konkurs. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej
kolekcji wwyznaczaniu zajętego miejsca sędzia bierze pod uwagę kolejno kolekcje
ze „Zwycięzcą w rasie”, „Wyróżnionym w rasie” i najwyżej ocenionym
zwierzęciem. Kolejność kolekcji wskazuje sędzia. Wyniki oceny sędziowskiej w tym
konkursów wpisane będą do katalogu Wystawy. Za dobyte tytuły i zwycięstwa
Organizator przewiduje nagrody dla hodowców. Hodowcy mogą otrzymać nagrody i
wyróżnienia uznaniowe. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane z własnych
środków przez kluby hodowlane i prywatnych sponsorów.
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TERMINARZ WYSTAWY
Organizacja Wystawy:
●

Czwartek 12.01.2022r – przyjęcie zwierząt od godz 16.00 do godz 21.00

●

Piątek 13.01.2022r

– odprawa sędziów godz 8.00

●

Piątek 13.01.2022r

– ocena zwierząt od godz 9.00

Wystawa ogólnodostępna:
●

Sobota 14.01.2022r

– od godz 8.00 do godz 18.00

●

Sobota 14.01.2022r

– wieczór hodowcy od godz 18.00

●

Niedziela 15.01.2022r – wystawa ogólnodostępna od godz 8.00 do godz
15.00

●

Niedziela 15.01.2022r – rozdanie nagród od godz 12.00

●

Niedziela 15.01.2022r - godz 15.00 zamknięcie wystawy i wydawanie
zwierząt

Miejsce z wyminą nadwyżek hodowlanych:
●

Sobota od godz 6.00

●

Niedziela od godz 6.00

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji hotelu, „oczek” do wymiany materiału
hodowlanego i wejściówek na wystawę. Warunkiem jest zamówienie i opłacenie tej
samej ilości oczek na sobotę i niedzielę. Rezerwacje należy zgłosić do Krzysztofa
Stachurskiego nr el 504 285 724.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy wystawy (zarówno wystawcy jak i zwiedzający) zobowiązani są
do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Interpretacja Regulaminu należy
wyłącznie do Organizatora. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz palenia tytoniu
oraz używania e-papierosów, picia alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym.
Na sali wystawowej zabrania się przebywania w odzieży wierzchniej, wnoszenia
klatek, teczek, pudełek itp. Hodowcy biorący udział w Wystawie, podpisując
formularz zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Wystawy do celów wyłącznie związanych z organizacją Wystawy oraz
www.hodowcy.waw.pl
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na udostępnienie wizerunku wystawianych zwierząt w katalogu Wystawy, prasie
branżowej, i innych środkach masowego przekazu. Niewyrażenie powyższej zgody
lub jej ograniczony zakres musi być wyraźnie zaznaczony podczas zgłaszania
zwierząt. W Wystawie mogą brać udział kluby hodowców zarówno zrzeszone w
PZHGRIDI jak i działające przy poszczególnych stowarzyszeniach. Mogą one
zaznaczać

swoją

proporczyków

itp.

obecność
po

klubową

uprzednim

w

formie

uzgodnieniu

rozmieszczenia
z

Organizatorem.

banerów,
Komitet

Organizacyjny Wystawy przejmuje odpowiedzialność za eksponaty od momentu
przyjęcia ich na Wystawę do momentu zakończenia Wystawy. W przypadku
zaginięcia eksponatu z winy Organizatora jak równie za eksponaty padłe z jego
winy wystawcy należ się 100 zł zadośćuczynienia za każdy eksponat. Organizator
Wystawy nie odpowiada za zwierzęta w miejscu wymiany nadwyżek hodowlanych.
Regulamin wystawy został zatwierdzony przez Zarząd WZHGDIDO oraz odczytany na
zebraniu ogólnym związku.

KOMITET ORGANIZACYJNY

www.hodowcy.waw.pl

