Regulamin Pokazu 2018
53. HSS i 10. Europejski pokaz
Luchstaubenzüchter (hodowców gołębi)
od 04 do 07 stycznia 2018 w
95512 Neudrossenfeld
Organizator:
Kierownictwo wystawy:
Katalog/zgłoszenia:
Finanse:

SV der Luchstaubenzüchter, Vors. Wolfgang Dubrau
Jürgen Beck, Fliederstr. 7, 95100 Selb, e-mail: jbtaube@web.de
Stefan Iding, Pannemannstr. 24, 46395 Bocholt, e-mail: iding@saul.de
Heinrich Eggeling, Anton-Ulrich-Str. 30, 38304 Wolfenbüttel,
e-mail: h.eggeling@arcor.de

Ø Decydujące są ogólne wytyczne dotyczące wystaw („Allgemeinen
Ausstellungsbestimmungen“ (AAB) des Bundes Deutsche Rassegeflügelzüchter (BDRG), o ile
nie są uzupełnione przez postanowienia szczególne.
Ø Pokaz HSS obejmuje dział „gołębie“ (pojedyńcze zwierzęta). Opłata za stoisko wynosi za
każdy numer 7,50 €, katalog 5,-€ i koszty organizacyjne 4,-€
Ø Zgłoszenia w formie pisemnej czytelnie na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać na adres
Stefan Iding, Pannemannstr. 24, 46395 Bocholt lub mailowo iding@saul.de.
Organizator nie odpowiada ze ewentualne błędy wynikające z nieczytelnego pisma. ! Podwójne
zgłoszenia są wykluczone!
Ø Opłata za stoisko , koszty katalogu i koszty organizacyjne należy przelać na następujący
numer konta bankowego SV Luchstauben „Hauptverein“ IBAN DE30 2709 2555 5007
0762 00 BIC GENODEF1WFV Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG. Nagroda pieniężna
lub pieniądze ze sprzedaży zwierząt będą przelewane na konto bankowe, proszę podac
dane właściciela konta, numer IBAN oraz kod BIC. Brak transakcji gotówkowych!! Jeżeli
opłata za stosiko nie wpłynie do dnia 04.12.2017 zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane.
Ø Przewidywane wymagania weterynaryjne:
è Gołębie, u których w łańcuchu pochodzenia panują choroby przenoszone przez drób lub
istnieje takie podejrzenie, lub gołębie, które pochodzą z miejsc, w których panują lub
panowały w przeciągu ostatnich 4 tygodni następujące choroby: ptasia grypa, ptasia cholera
lub choroba Newcastle nie mogą brać udziału w wystawie.
è Na wezwanie weterynarza, znajdującego się na wystawie, właściciel gołębi zobowiązany jest
do przekazania gołebi do badania.
Ø Książeczka szczepień jest wymagana. Gołebie należy zaszczepić przeciwko
paramyksowirozie. Zaświadczenie o szczepieniu należy załączyć do całego zgłoszenia,
wystarczy również fotokopia.
Ø Karta obrączek musi być w całości wypełniona i przekazana przy wejściu wraz z książeczką
szczepień, należy również umieścić numer przedsiębiorstwa.
Ø Ostateczny termin zgłoszeń: sobota, 1 grudnia 2017 – Prosimy o dotrzymanie tego
terminu!
Ø Dostawa: Gołębie mogą być przywiezione w dniu 04.01.2018 od 14.00 - 19.00 Uhr

Ø Zwierzęta przewidziane do sprzedaży nie mogą być wnoszone na teren hali wystawowej.
Ø Godziny odwiedzin: sobota, 07.01.2017 wejście od godz. 9.00 Uhr
uroczyste otwarcie godz. 10.00
niedziela, 08.01.2018 od 9.00 do 13.00
Ø Wydawanie gołębi: 07.01.2013 od godz. 13.00
è Nagrody: Kierownictwo wystawy przyznaje ze środków za opłatę stanowiskową na
każdego sędziego oceniającego (80 Nr.) szarfę „E“ w wysokości 8,- € i „Z“ w wysokości 4,€. Dodatkowo będą przyznawane nagrody od fundatorów. Nagrody od hodowców lub za
osiągnięcia będą uzgadniane z kierownikiem wystawy.
è Dla mistrza Europy szarfa i dyplom od SV der Luchstaubenzücher
è Dla czempiona Europy szarfa i dyplom od SV der Luchstaubenzüchter
è Dodatkowo od SV der Luchstaubenzüchter 15 szarf dla hodowców gołębi
è 3 nagrody pamiątkowe dla hodowców gołębi
è Wszyscy wystawcy mają wstęp wolny.
è Gołębie, których opierzenie ma kolor, należący do dwóch najrzadziej występujących
kolorów na wystawie, otrzymają nagrodę od przewodniczącego stowarzyszenia W. Dubrau
2 nagrody po 25,-€
è Wybrany będzie również czempion „Best of Show“
Tytuł Mistrza Europy i Czempiona Europy przyznawany jest zgodnie z regulaminem
organizowania europejskich pokazów zwierząt rasowych.
Ø Sprzedaż: Sprzedaż rozpoczyna się w sobotę od godz. 9.00 (podczas otwarcia nie ma
sprzedaży) i kończy się w niedziele o godz. 12.00. Za zakupione gołębie należy zapłacić na
miejscu. Ceny sprzedaży ustalone są w formularzach zgłoszeniowych.
Ø Prowizja ze sprzedaży obciąża sprzedającego i wynosi 15% ceny zakupu. Zakupione gołębie
mogą być odbierane w sobotę od godz. 13.00. Za wyjątkiem AAB.
W pomieszczeniu obok hali wystawowej znajduje się miejsce do sprzedaży gołębi. Klatki mogą
być wynajęte w cenie 3,- € za sztukę u kierownika wystawy. W klatkach nie mogą znajdować
się nie więcej niż 2 gołębie! Zgłoszenia u René Hammel.
Zabrania się sprzedaży lub zamiany gołębi z wystawy „na czarno“, również przed halą oraz na
terenie stowrzyszenia hodowców drobiu i królików w Neudrossenfeld.
Ø Kierownictwo wystawy prosi o udział wielu hodowców w pokazie i cieszy się na ewentualne
ufundowane nagrody, które zgłaszać należy w formularzu zgłoszeniowym.
Ø W przypadku zaginięcia gołębia, po udokumentowaniu winy kierownika wystawy, należy się
zadoścuczynienie w wysokości 30 euro.
Ø Ostateczny termin składania roszczeń 01. luty 2018
Ø W sobotę, 6 stycznia odbędzie się wieczór dla hodowców w restauracji Fichtelgebirgshof w
Himmelkron, podczas którego uhonorowani zostaną zwycięzcy pokazy. Przewidziany jest
różnorodny bufet. Za ten wieczór będzie pobierana wraz z opłatą stanowiskową opłata w
wysokości 16 euro. W celu zaplanowania wieczoru należy wybrać taką opcję na formularzu
zgłoszeniowym. Zgłoszenia należy wysyłać najpóźniej do 1 grudnia. Proszę o podanie w
zgłoszeniu ilości osób.

