
 Regulamin Jesiennej Wystawy Królików Drobiu Ozdobnego i Użytkowego oraz Gołębi 
Czechowice-Dziedzice 2017 

 
Termin i miejsce: 6-8 października 2017r. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Słowackiego 34.  
Organizator: Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
Uczestnicy: Uczestnikami wystawy mogą być hodowcy zrzeszeni w strukturach PZHGRiDI.  
Wystawiane zwierzęta muszą być czyste rasowo oraz prawidłowo oznakowane. 

 
Warunki szczegółowe wystawiania zwierząt: 

 
Króliki: wystawiane pojedynczo dorosłe, w wieku co najmniej 8 m-cy – rasy duże, 7 m-cy – rasy średnie, 6 m-cy                    
rasy małe i karzełki. Młode w wieku 4-8 miesięcy wystawiane w kolekcjach 3 sztuki z jednego miotu. Zwierzęta                  
zdrowe, prawidłowo oznakowane, szczepione p-ko myksomatozie i pomorowi królików. 
 
Drób użytkowy i ozdobny: zwierzęta czyste rasowo, wystawiane w parach, stadkach (1+1), zdrowe, na              
obrączkach związkowych. 
 
Bażanty: zwierzęta czyste rasowo, zdrowe, obrączkowane. 
 
Gołębie: wystawiane pojedynczo, czyste rasowo, zdrowe, na obrączkach związkowych. 
 

Zwierzęta na obrączkach zagranicznych(EE) lub tatuażach zagranicznych będą wyceniane ale nie biorą 
udziału w konkursie (Dotyczy tylko wystawców z Polski)  

 
Opłaty wystawowe:  
Wpisowe: 40 zł od wystawcy. W ramach wpisowego wystawca otrzymuje identyfikator, uprawniający do             
bezpłatnego wstępu na wystawę, katalog wystawy. Klatkowe: 6 zł za każdego zgłoszonego królika, drób 5 zł za                 
wolierę, gołębie 5 zł za klatkę. Młodzi hodowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, zwolnieni są z wpłaty wpisowego.                  
Ponoszą jedynie opłaty klatkowe. Muszą jednak przy zgłoszeniu przedstawić potwierdzenie z macierzystego koła             
lub stowarzyszenia, że są hodowcami i wystawiane zwierzęta stanowią ich własność. 
 
Ocena i nagradzanie zwierząt: 
Zwierzęta będą oceniane przez sędziów - rzeczoznawców według obowiązujących wzorców. Najlepsze zwierzęta            
na obrączkach PZHGRiDI otrzymają tytuły championa wystawy. Przyznany zostanie również championat na            
najlepszą kolekcję królików. Jeden wystawca w każdej z wystawianych przez siebie kategorii zwierząt (np. króliki,               
kury, gołębie, kaczki, itp.) może otrzymać maksymalnie jeden puchar niezależnie od ilości przyznanych zwycięstw i               
wyróżnień.  
Uwaga: Oceny sędziowskie są ostateczne i nie mogą być zmieniane. Sędzia może odstąpić od oceny w przypadku                 
nie przygotowania zwierzęcia do wystawy. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmuje Komitet             
Organizacyjny Wystawy, po konsultacji z zespołem oceniającym. 
 
Zasady sprzedaży zwierząt:  
Jeśli wystawiane zwierzę jest przeznaczone do sprzedaży, należy to zaznaczyć w karcie zgłoszenia, podając cenę               
zwierzęcia. Do podanej ceny organizatorzy doliczają 10%. Przeznaczone do sprzedaży króliki muszą być             
zaopatrzone w kartę rodowodową. Zwierzęta mogą być wydane kupującemu zaraz po zakupie. Można również              
dokonać sprzedaży nadwyżek hodowlanych. Opłata za jedno „oczko” przy sprzedaży nadwyżek hodowlanych            
wynosi 5 zł/dzień dla wystawców i 10 zł/dzień dla osób nie będących wystawcami. Sprzedaż zwierząt z ekspozycji                 
prowadzą wyłącznie organizatorzy. Sprzedaż nadwyżek hodowlanych prowadzą właściciele zwierząt (lub osoby           
przez nie upoważnione) na własną odpowiedzialność wyłącznie w klatkach organizatora. Sprzedaż zwierząt z             



własnych klatek hodowcy oraz w pobliżu wystawy jest zabroniona. Uwaga, ilość zwierząt, wkładanych do „oczka”               
przy sprzedaży nadwyżek hodowlanych nie może powodować ich nadmiernego zagęszczenia. Sprzedający           
nadwyżki hodowlane zobowiązany jest zabezpieczyć zwierzętom karmidło i poidło. 
 
Wymagania dotyczące zdrowotności zwierząt sprzedawanych w ramach nadwyżek hodowlanych są takie           
same, jak dla zwierząt wystawianych. 
 
Zgłoszenia do wystawy: 
Zwierzęta do wystawy należy zgłosić w terminie do dnia 29 września 2017r. wraz z wpłatą na adres:  
Ireneusz Kempanowski ul. Chłopska 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice  tel. 693 367 402  
Bogdan Kwiczała ul. Krupnicza 3, 43-502 Czechowicach-Dziedzicach tel. 500 141 807  
Zgłoszenia do wystawy na załączonych kartach zgłoszeń. 
 
Kalendarz Wystawy:  
Zgłaszanie zwierząt, opłaty wystawowe: do 29 września 2017r.  
Przyjmowanie zwierząt: 4 października 2017r. w godz. 1600 – 2100  

5 października 2017r. w godz. 600 - 900  
Ocena zwierząt: 5 października 2017r. od godz. 1000  
Ekspozycja: 6 października 2017r. w godz. 800 – 1700  

7 października 2017r. w godz. 800 – 1600  

8 października 2017r. w godz. 800 – 1500 

Zakończenie, wręczenie nagród: 8 października 2017r. godz. 1300  

Wydawanie zwierząt: 8 października 2017r. od godz. 1500 

 
Uwagi końcowe:  
Organizatorzy zapewniają nadzór, opiekę i karmienie zwierząt, a także zabezpieczenie ich przed wpływami             
atmosferycznymi. Do wyjmowania zwierząt z klat upoważnione są jedynie osoby wyznaczone przez organizatorów.             
Wyjmowanie zwierząt „na własną rękę” jest zabronione. Zwierzęta karmione będą mieszankami granulowanymi. W             
przypadku innego karmienia wystawca winien dostarczyć karmę. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za            
straty wśród zwierząt, nie zawinione przez nich. Proponujemy wystawcom ubezpieczenie zwierząt na okres             
transportu i pobytu na wystawie. Koszt dowozu zwierząt ponosi wystawca. Organizatorzy nie zwracają wpisowego i               
klatkowego w przypadku wycofania zwierząt z wystawy z winy wystawcy. Nie ponoszą również odpowiedzialności w               
przypadku niemożności organizacji wystawy w części dotyczącej drobiu użytkowego i ozdobnego oraz gołębi,             
spowodowanej wprowadzeniem odgórnych przepisów dotyczących zakazu organizowania wystaw (np. w związku z            
zagrożeniem ptasią grypą), w tym przypadku poniesione koszty wpisowego oraz klatkowego będą zwracane             
wystawcom. 
 
Zgłoszenie do wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego              
przestrzegania. W przypadkach nie ujętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Komitet Organizacyjny           
Wystawy. 
 

 Komitet Organizacyjny Wystawy 
 
www.ligahodowliczechowice.pl 

 
 


