
REGULAMIN IV POKAZU AWIFAUNY EUROPEJSKIEJ W KRAKOWIE  

 

ORGANIZATOR 
Komitet Organizacyjny powołany przez Krakowski Związek Hodowców Gołębi 
Rasowych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Awifauny 
Europejskiej – AVES.   

 

TERMIN I MIEJSCE POKAZU 
 
 IV Pokaz szczygłów syberyjskich i awifauny europejskiej odbędzie się dnia 8 stycznia 

2022 r. na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Profesora 

Michała Życzkowskiego w Krakowie 

 
PROGRAM 

 
• Przyjęcie eksponatów sobota 7 stycznia 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 

• Przyjęcie eksponatów niedziela 8 stycznia w godzinach 6:00 – 7:30  

• Wybór najlepszych ptaków pokazu 9:00 – 10:00 

• Pokaz  dla zwiedzających będzie czynny w dniach: 

• Niedziela 08.01.2023 r. od godz. 8:00 do 14:00 
 

• Zakończenie wystawy i wydawanie eksponatów: 
 Niedziela 08.01.2023 r. od godz. 14:15 
 

• Podczas pokazu odbędzie się giełda nadwyżek hodowlanych w godzinach od 8:00 do 
14:00 
 

• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 
podczas trwania pokazu. 

 

OPŁATY 

• Opłata wpisowa dot. pokazu - 50 PLN (w tym katalog, karta wstępu) 

• Opłata za oczko - klatka wystawowa na pokazie – 5 PLN  

• Stolik na giełdzie ok. 1,5 m - 25 PLN 

• Bilet wstępu- dorośli - 20 PLN (w tym katalog; kobiety i dzieci bezpłatnie) 

• Reklama w katalogu cała strona - 100 PLN 

• Reklama w katalogu pół strony - 50 PLN 

ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW NA POKAZ  
 

Dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń na pokaz jest 30 grudnia 2022 r.  
Ptaki należy zgłaszać na obowiązującym druku.  

Opłaty za udział w pokazie/giełdzie przyjmowane będą w dniu przyjmowania eksponatów 

 



ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W GIEŁDZIE  

Dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń na giełdę jest 04 stycznia 2022 r. 

Uczestnik giełdy opłaca stolik oraz bilet wstępu.  

Zgłoszenia i opłaty przyjmuje:  

Marcin Cichy tel. 696 122 641 
 

zgłoszenia w formie elektronicznej: kzhgr@onet.pl  

 

Zgłoszone na pokaz / giełdę zwierzęta muszą być zdrowe. Zwierzęta z objawami chorobowymi 
nie będą przyjęte, a w przypadku wystąpienia takich objawów w czasie pokazu będą usunięte 
do izolatki. 

Wystawcy i warunki uczestnictwa 
 

Udział w pokazie biorą Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Federacji Ornitologicznej, prezentowane 
ptaki winny posiadać  znormalizowane stałe obrączki rodowe zgodne z wytycznymi PFO. 
Wystawca może wystawić dowolną ilość eksponatów. 

 

Wymagane dokumenty dot. Pokazu i Giełdy: 
 

 Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na hodowlę awifauny 
europejskiej. Hodowcy hybryd między gatunkowych np. kanarek x szczygieł 
europejskich również wymagane jest posiadanie zezwolenie RDOŚ na hodowlę 
awifauny. Dokumenty te hodowca winien posiadać przy sobie.  

 
Postanowienia Końcowe 

Eksponaty muszą być dostarczone w miejsce pokazu na koszt właściciela w terminie 
wyznaczonym przez organizatora. Na pokazie giełdzie ptaki  poddane będą przeglądowi 
weterynaryjnemu, a podejrzane o chorobę będą izolowane i nie do puszczone do udziału w pokazie 
giełdzie. 

Wystawca zobowiązuje się do terminowego dostarczenia eksponatów i odebrania ich po 
zakończeniu pokazu, zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania. 
Zobowiązuje się również do godnego zachowania się.  

Komitet Wystawy przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte na pokaz eksponaty i w przypadku 
zaginięcia lub padnięcia z winy organizatora zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości 100 
złotych. Organizator nie odpowiada za ptaki padłe nie z winy organizatora. Organizator nie odpowiada 
za ptaki znajdujące się na giełdzie. 

Organizator zapewnia na wystawie nadzór weterynaryjny oraz całodobową ochronę 
prezentowanych eksponatów.  

Na terenie pokazu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. 
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zachowujące się nieodpowiednio 
będą usunięte z terenu wystawowego przez służby porządkowe.  

 
Komitet Organizacyjny 

 

 


