
Zarząd Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych wraz z partnerem wydarzenia 
Stowarzyszeniem AVES zapraszają do udziału w II Pokazie szczygłów syberyjskich i awifauny 
europejskiej.      
 
Termin i miejsce  

II Pokaz szczygłów syberyjskich i awifauny europejskiej odbędzie się dnia 4-5 stycznia 2020 r. na 

terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A. ul. Klimeckiego 14, Pawilon A. 

 

Udział w Pokazie. 

- Wpisowe 30 PLN (w tym: karta wstępu, katalog, posiłki) płatne na miejscu. 

- Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość ptaków (które będą eksponowane w klatkach 

wystawowych hodowcy). 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmuje Marcin Cichy tel. 696-122-641 lub e-mail kzhgr@onet.pl do dnia 30.12.2019 r.  

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, telefon, liczbę oraz gatunek ptaków. 

Zgłoszeni wystawcy zostaną umieszczeni w katalogu wystawowym.    

Nagrody 

Wystawcy z pośród zaprezentowanych eksponatów wybiorą zwycięzców pokazu zostaną oni 

nagrodzeni pucharami.  

Program 

• Przyjęcie eksponatów-sobota 4 stycznia 2020 r. w godzinach 6:00-8:00 

• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 podczas 

trwania wystawy. 

• Spotkanie wystawców (poczęstunek) w dniu 4 stycznia 2020 r., (sobota) godzina 13:30 sala 

konferencyjna Centrum Targowe Chemobudowa. 

Wystawa/Pokaz dla zwiedzających będzie czynna w dniach: 

• Sobota 04.01.2020r. od godz. 8:00 do 14:00 

• Niedziela 05.01.2020 r. od godz. 8:00 do 14:00 

 Zakończenie Pokazu.  

 Niedziela 05.01.2020 r. od godz. 14:15 

Podczas pokazu odbędzie się wymiana nadwyżek hodowlanych – giełda   

Udział w giełdzie 15 PLN – koszt biletu wstępu na wystawę + katalog.  

 

Zachęcamy do udziału w Pokazie prezentując tam swój dorobek hodowlany zgłoszeni hodowcy 

zostaną umieszczeni w katalogu wystawy, jest to doskonała okazja do promocji hodowli.  

Na wystawę i pokaz przyjeżdżaj hodowcy z całej  Polski jak również zagranicy.    

 

Istnieje możliwość umieszczenia reklamy hodowli w katalogu: 
• Reklama w katalogu cała strona - 100 PLN 
• Reklama w katalogu pół strony - 50 PLN 

• Reklamy proszę przesłać na adres: kzhgr@onet.pl 
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