Warszawa, dnia 31.08.2012 r.
Szanowni Koledzy / Klubowicze
Przesyłam wszystkim zainteresowanym podstawowe informacje dotyczące
spotkania „Klubowiczów” na przeglądzie gołębi młodych w ramach naszego Klubu.
Przegląd odbędzie się w dniu 29.09.2012 r. (sobota) w Garwolinie, (kierunek
Lublin ok. 50 km od W-wy), ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 (budynek straży
pożarnej).
Przegląd rozpocznie się ok. godz. 10.00, przy czym kto może prośba
o przyjazd wcześniej do pomocy w rozstawieniu klatek, (klatki rozstawiamy we
własnym zakresie). Przegląd odbędzie się w stylu swobodnym. Oczywiście możliwe
będzie omówienie każdego gołębia, ale nie ma takiego obowiązku, właściwie polegał
on będzie na dyskusji i zadawaniu pytań przez hodowców.
W czasie przeglądu, niezależnie od wskazania sędziów, wspólnie wybrane
zostaną przez wszystkich hodowców najlepsze gołębie z danego koloru, czy grupy
w zbliżonym kolorze. Koledzy z Garwolina postanowili uhonorować właścicieli tych
najlepszych gołębi symbolicznym pucharem pamiątkowym.
Po zakończeniu przeglądu złożymy klatki i proponujemy obiad oraz swobodną
dyskusję towarzyską. W czasie tej dyskusji zdecydujemy kogo Klub asygnuje do
oceny gołębi tej rasy na wystawach krajowych, tj. młodych w Gdańsku w listopadzie
br. oraz ogólnej w Kielcach, w styczniu 2013r. Osoby które nie będą na przeglądzie,
prośba aby przekazały własne sugestie co do ww. oceny.
Jeśli ktoś chciałby skorzystać z noclegu, prośba o wcześniejsze zgłoszenie kwestii
rezerwacji hotelu.
Jak zwykle każdy uczestnik przeglądu bierze w nim udział na swój koszt, tzn.
dojazd, nocleg, wyżywienie, (koszt obiadu, plus kanapki ok. 30 zł. od osoby). Koszt
sali ok. 400 zł., plus transport klatek pokryjemy ze środków Klubu.
Proszę o potwierdzenie udziału w przeglądzie i zgłoszenie ilości i koloru gołębi
na przegląd oraz deklarację korzystania z noclegu z soboty na niedzielę. Zgłoszenia
proszę dokonać do dnia 20.09.br. Informacje przyjmuję telefonicznie, 22 / 668 59 63
(wieczorem) lub 605 621 002 oraz na mój adres mailowy: zbigniew.rajski@wp.pl
W załączeniu przekazuję listę aktualnie opłaconych składek.

Pozdrawiam serdecznie,
Zbigniew Rajski

