
Szczeciński  Związek Hodowców Gołębi Rasowych 
                       i Drobiu Ozdobnego 
                70-884 Szczecin ul. Wesoła 16. 
              Tel. 601436077 
               Email: awegner@wedrotel.pl 
 

                                                          REGULAMIN 
Wystawa transgraniczna okręgu Pomerania 

XII Wystawa Gołębi rasowych, Drobiu ozdobnego i Ptaków egzotycznych 
Szczecin 2010 r. 

Wystawa inauguruje 40 lecie powstania Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi 
Rasowych w polskim Szczecinie 

1 
Organizator wystawy: Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego w Szczecinie. 

2 
1/ wystawcami  mogą być hodowcy zrzeszeni  w  Związkach i Klubach  wchodzących  
   w skład  Federacji Europejskiej z Polski i z Niemiec. 

3 
Wystawa gołębi rasowych i drobiu uatrakcyjniona będzie : 
- pokazem królików 
- pokazem drobnych zwierząt futerkowych. 

4 
Termin i miejsce wystawy. 
Wystawa odbędzie się w Szczecinie w Hali Targów Szczecińskich przy ul. Struga 6/8 w 
dniach 30/ 31 Styczeń 2010 rok. 
1/ osadzanie gołębi i drobiu  dnia 28. 01. 2010r. (czwartek) od godz. 15oo do godz. 24oo 
2/ ocena eksponatów przez Komisję Sędziowską w dniu 29. 01. 2010r. (piątek) od godz. 10oo 
3/ otwarcie wystawy dla zwiedzających w dniu 30. 01. 2010r. od godziny 08 oo. 
    Wystawa będzie czynna :  30.01. od 08oo do 20oo 
                                             31.01. od 08oo do 15oo                                               
4/ Uroczyste zakończenie wystawy, rozdanie pucharów i dyplomów w dniu 31. 01. 2010r. 
    od godz. 13.oo. 
5/ wydawanie gołębi i drobiu od godz. 15 oo.  
6/ giełda w dniach 30-31.01 od godziny 06oo  

5 
Opłaty wynoszą :   
a/ Klatkowe w tym woliera (gołębie, drób, króliki, ptaki ozdobne )  1 szt.  -   10 zł. 
b/ wpisowe ( w tym m/i. Katalog i Karta wstępu )                                        -  40 zł. 
e/ reklama w katalogu ;strona – 100 zł.  ½ strony- 50 zł.    

6 
Zgłoszenie eksponatów na wystawę. 
1/ dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń jest 08. Stycznia 2010 r.  
2/ wraz ze zgłoszeniem naleŜy przekazać opłatę na adres: 
    Adam Wegner ul. Kasztanowa 18A 72-105 Lubczyna 
   Lub na konto:   Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych ;   
PKO Bank Polski 50 1020 4812 0000 0202 0049 5713 
 Zgłoszenia bez opłaty lub nie zapłacone w w/w terminem, nie będą przyjęte  



3/ zgłoszone zwierzęta muszą być zdrowe (wymagane świadectwo lekarza weterynarii) 
4/ zgłoszone ptaki muszą mieć tylko jedną znormalizowaną obrączkę. 
5/ gołębie i drób nie posiadające zatwierdzonego wzorca nie będą oceniane – moŜna zgłosić je   
    jako pokaz 
                                                                       7 
1/ Komisja Sędziowska wyda werdykt, który jest ostateczny. 
2/ Na terenie wystawy odbędzie się sprzedaŜ i wymiana nadwyŜki hodowlanej. 
    Za zwierzęta przeznaczone do sprzedaŜy i wymiany odpowiedzialny jest właściciel. 
    Opłata za oczko wynosi 10 zł a za sprzedaŜ z własnej przyniesionej klatki 20 zł. 

8 
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo: 
1.  nie odpowiadania za padłe zwierzęta w czasie wystawy, nie z winy organizatora. 
2.  zaginione gołębie lub drób z wystawy i padłe z winy organizatora właściciel otrzyma  
     odszkodowanie w wysokości 100 zł  
3.  wydanie zwierząt z wystawy w czasie jej trwania moŜe nastąpić po uiszczeniu opłaty  
     w  wysokości 25 zł  za gołębia. 
4. zwierzęta do sprzedaŜy z wystawy musza być zgłoszone do katalogu – od ceny  

katalogowej organizator pobiera 15% prowizji. 
 

9 
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
Interpretacje i wyja śnienia dotyczące regulaminu wystawy naleŜą wyłącznie do 
Komitetu Organizacyjnego Wystawy. 
Zasady nie zamieszczone w niniejszym Regulaminie  dotyczące wystawy są ujęte w ogólnym 
Regulaminie Wystaw i Instrukcji Oceny  Sędziego zatwierdzonym przez P.Z.H.G.R.i D.I.  
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w w/w wystawie oraz powiadomienie  Kolegów 
Hodowców. 
 
 
Szczecin 30.10.2009r                                                                Prezes Zarządu  
                                                                                     Szczecińskiego Związku Hodowców      
                                                                                    Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
 
 
                                                                                                     Adam Wegner 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Wystawy 

Regulamin Konkursów 
 
1. Zwycięzca Wystawy – Szczecin 2010, wyłoniony drogą losowania  podczas Uroczystego 

Spotkania Wystawców z pośród Championów w poszczególnych rasach 
2. Zwycięzca w Rasie (Champion –Szczecin 2010) w rasie, wytypowany przez sędziów w 

trakcie oceny gołębi i drobiu, jeśli wystawianych jest co najmniej 12 eksponatów (trzech 
wystawców) w tej samej rasie. 

2.  WyróŜnienie I stopnia- jeśli gołąb i drób spełniły kryteria dla „Championa” lecz gołębi 
lub drobiu jest 8 w rasie (dwóch wystawców). 

3.  Konkursy królików, ptaków egzotycznych, drobnych zwierząt futerkowych – według  
     ustaleń wewnętrznych.   
2.  Konkurs w rasie Gdański wysokolotny według załączonego regulaminu Klubu Gdański    

Wysokolotny 
 
Uwaga: naleŜy dokładnie podać kolor lub odmianę rasową wystawianych gołębi, w celu 
ustawienia odmianami barwnymi w klatkach.  
 
Dojazd do wystawy: 
-z dworca PKP Szczecin Dąbie dojść do autobusów nr 77, 79,72, wysiąść przy zajezdni 
autobusowej na ul. Struga. Wystawa mieści się obok zajezdni autobusowej w hali 
Międzynarodowych Targów Szczecińskich ul. Struga 6-8. 
-z dworca PKP Szczecin Główny dojść do tramwajów nr 2, 7, 8, dojechać do Basenu 
Górniczego, przesiąść się do autobusów nr 72, 79, 65, lub pospiesznym A i B wysiąść przy 
zajezdni autobusowej ul. Struga i dalej j.w. 
-organizator dopuszcza przesyłki gołębi na stacje PKP Szczecin Dąbie - odpowiedzialność  
za padłe ptaki w czasie transportu ponosi hodowca. 
Organizator na Ŝyczenie wystawcy poinformuje o najbliŜszych hotelach i cenach za nocleg. 
 
Szczecin 09 11. 2009r                                                                 Prezes Zarządu                         
                                                                                     Szczecińskiego Związku Hodowców      
                                                                                    Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
 
 
                                                                                                     Adam Wegner 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 



Zgłoszenie na XII Wystawę Gołębi Rasowych  
Drobiu Ozdobnego, 

 

 Pani/Pan   

Imię  PrzynaleŜność Związkowa  

Nazwisko  Tel.:  

Ulica  Podpis hodowcy  

Województwo  Koniec składania zgłoszeń 8 Styczeń 2010 

 
 
Potwierdzenie przez Zarząd Związku................................................pieczęć................... 
 
Zgłoszenie wypełniać bardzo czytelnie: 

Nr 
Płeć   

Rasa według oficjalnej nazwy Kolor Cena 
1,0 0,1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Uwaga: nie będą przyjmowane ptaki o innym kolorze niŜ zgłoszone.                 



Ausstellungsordnung Rassegeflugelausstellung von 30-31 
Januar 2010 in Szczecin 

An befreundete Rassetauben, Ziergeflugel, Exotische Vogel, Kaninchen, und kleine Polztiere 
 

 Herr / Frau  Jugendgruppe Ja / nein 

Name  Mitglied im Ortsverein  

Vorname  Tel.:  

Strasse  Unterschrift des Ausstellers  

Wohnort  Meldeschluss 8Januar 2010 

 
 

Lfd. 
Nr. 

Anerk ringe 
Rassenbezeichtung nach sandard Farbenschlag nach standard 

Verk. 
preis 1,0 0,1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


