REGULAMIN
XVII CIECHANOWSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH(15-16.02.2020)
Ciechanowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Ludowa 3 woj. Mazowieckie Tel 503 738 194.
Szymański Wojciech. Marek Pszczółkowski 500 287 747

LOKALIZACJA WYSTAWY
Zespół Szkół Miejskich nr.2 w Ciechanowie przy ulicy Czarnieckiego 40 (dojazd od ulicy Płockiej)

PLANOWANY PROGRAM
Przyjmowanie eksponatów:
W dniu 13.02.2020(czwartek) w godzinach od 19:00 do 23:00
W dniu 14.02.2020 (piątek) w godzinach od 6:00 do 9:00
Rozpoczęcie oceny materiału hodowlanego w dniu 14.02.2020 od godziny 9:00
15.02.2020(Sobota)
Giełda nadwyżek hodowlanych czynna od godziny: 7:00 do 14:00
Udostępnienie ekspozycji zwiedzającym w godzinach 7:00 do 13:00
16.02.2020(Niedziela)
Giełda nadwyżek hodowlanych czynna od godziny: 7:00 do 13:00
Udostępnienie ekspozycji zwiedzającym w godzinach 7:00 do 13:00-Zakończenie wystawy.
Wręczenie nagród w godzinach popołudniowych (dokładna godzina podana zostanie przez
organizatora na stronie www.czhgrido.pl kilka dni przed wystawą)
Wydawanie eksponatów od godziny 13:30(w pierwszej kolejności kolegom z zaproszonych związków
z najdalszych rejonów kraju).

WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•
•
•
•
•
•
•

Do wyceny i udziału w konkursie brane będą pod uwagę ptaki posiadające obrączki rodowe
aktualnie obowiązujące w PZHGRiDI
W wystawie udział biorą hodowcy zrzeszeni w PZHGRiDI oraz zaproszeni goście z innych
związków krajowych i zagranicznych.
Zgłaszane gołębie do konkursu pochodzić muszą z własnej hodowli.
Rasy nieposiadające zatwierdzonego wzorca przez Kolegium Sędziów PZHGRiDI, nie będą
brane pod ocenę. Ich prezentacja będzie możliwa jedynie w formie pokazowej.
Eksponaty powinny być opisane zgodnie z stanem faktycznym na karcie zgłoszenia wydanej
przez Organizatora lub na karcie zawartej w instrukcji wystawienniczej.
Wiek wystawionych ptaków bez ograniczeń.
Organizator w razie zaginięcia eksponatu lub padnięcia z winy organizatora wypłaci
odszkodowanie w wysokości 100zł(sto złotych).
Wszelkie nieuregulowane regulaminem sprawy reguluje Regulamin Wystaw PZHGRiDI

TYTUŁY I NAGRODY
Zwycięzca w Rasie- tytuł będzie przyznawany gołębiowi z najwyższą oceną(minimum94 pkt.), przy
stawce ptaków w rasie w ilości minimum 6 sztuk.
Zwycięzca Kolekcji – kolekcje stanowią minimum 4 lub więcej gołębi tej samej rasy wystawione
przez jednego wystawce, z których cztery najlepiej ocenione wejdą do konkursu grupowego rasy.
Nagrody:
Zwycięzca w Rasie – Statuetka-Puchar
Konkurs Kolekcji- od miejsca 1-do 3 puchary
*Wszelkie nieuregulowane regulaminem sprawy reguluje Regulamin Wystaw PZHGRiDI

KOSZTY UCZESTNICTWA
Wpisowe: 40 zł- w tym karta wstępu na wystawę+ katalog dla każdego wystawcy.
(z opłaty wpisowej zwolnieni są członkowie Ciechanowskiego ZHGRiDO)

Oczko wystawowe: 10 zł
Oczko na giełdzie: 15 zł

ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę zgłoszeniową, należy przesłać na adres organizatora: Szymański Wojciech 06-400
Ciechanów, ul. Ludowa 3 lub drogą mailową na adres wystawa@czhgrido.pl do dnia 09.02.2020 roku.
W przypadku przesłania karty drogą e-mailową wymagane jest poinformowanie o tym fakcie drogą
telefoniczną pana Tomasza Kleniewskiego tel. 793-383-359(możliwość również przez sms).
Akceptacja zgłoszenia możliwa będzie po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu karty zgłoszeń oraz
uregulowaniu kosztów związanych z tym zgłoszeniem. Zgłaszający po pozytywnym rozpatrzeniu przez
organizatora zgłoszenia, zostanie poinformowany o tym drogą mailową lub telefoniczną.

Opłaty należy dokonać osobiście u Wojciecha Szymańskiego lub przelewem na konto CZHGRIDO:
PKO BANK POLSKI S.A
72 1020 1592 0000 2102 0196 6472

Nazwa odbiorcy: Ciechanowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Tytułem: Imię i Nazwisko wystawcy oraz miejscowość z dopiskiem Wystawa 2020

Konkursy:
XIII KONKURS W RASIE PDL SREBNIAK
Odbędzie się XIII konkurs o puchar im. Jerzego Szymańskiego
Konkurs jest organizowany dla upamiętnienia zasług naszego zmarłego kolegi, wybitnego hodowcy
rasy PDL Srebrniak jak i zasłużonego członka naszego Związku.
Zasady konkursu jak w innych kolekcjach na zasadach ogólnych.

IX KONKURS W RASIE SZEK POLSKI
W rasie Szek Polski odbędzie się IX konkurs o puchar im Alfreda Deoniziaka, dla upamiętnienia
zasług naszego zmarłego kolegi ,który upodobał sobie rasy gołębi krótkich takich jak: Szek Polski,
Motyl Warszawski i Budapesztański Krótkodzioby.
Zasady konkursu jak w innych kolekcjach na zasadach ogólnych.

VI KONKURS W RASIE SROKA ŁOWICKA
W rasie Sroka Łowicka odbędzie się VI konkurs o puchar im Romana Kołodziejskiego, dla
upamiętnienia zasług naszego zmarłego ostatnio kolegi Romana Kołodziejskiego wieloletnie go
członka CZHGRiDO czołowego hodowcy ras z grupy PDL ,między innymi takich jak Sroka Łowicka
Zasady konkursu jak w innych kolekcjach na zasadach ogólnych.

Nagrody:
Zwycięzca w Rasie – Statuetka-Puchar
Konkurs Kolekcji- od miejsca 1-do 3 puchary

Serdecznie wszystkich zapraszamy organizator wystawy.

CIECHANOWSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU
OZDOBNEGO

