REGULAMIN
VI OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW RASOWYCH
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 2018
Organizator:
Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
Termin Wystawy:
19-21 października 2018
Miejsce Wystawy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
(Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz – Hala Sportowa)
Plac Wolności 60, 95-050 Konstantynów Łódzki
Warunki uczestnictwa:
Przynależność do organizacji zrzeszającej hodowców królików.
Posiadanie królików czystych rasowo (czytelny tatuaż).
Posiadanie aktualnego świadectwa szczepień królików od lekarza weterynarii.
Warunek wystawienia zwierząt na Wystawie:
1. Zwierzęta dorosłe wystawiane pojedynczo
– wiek od 8 miesięcy rasy duże i średnie
– wiek od 6 miesięcy rasy małe i karzełki
2 . Kolekcja K4 sztuki w tej samej rasie odmianie barwnej
– wiek od 8 miesięcy rasy duże i średnie
– wiek od 6 miesięcy rasy małe i karzełki
3.Kolekcja K4M zwierząt młodych (zwierzęta młode tylko w kolekcjach)
– wiek od 6 miesięcy rasy duże i średnie
– wiek od 5 miesięcy rasy małe i karzełki
Warunkiem wystawienia zwierząt w kolekcji jest minimum jedna sztuka przeciwnej płci
(nie dotyczy królików młodych).
Króliki nie pochodzące z hodowli wystawcy należy oznaczyć na karcie zgłoszeniowej
literami „PK” (poza konkursem).
Oceny i nagrody:
Zwierzęta będą oceniane przez Sędziów Rzeczoznawców według obowiązującego
Wzorca Królików Rasowych.
Najwyżej ocenione zwierzęta otrzymają tytuł Championa i Vice Championa Wystawy.
Najwyżej ocenione zwierzęta w kolekcjach otrzymają tytuł Championa i Vice
Championa Kolekcji w każdej rasie i odmianie barwnej.
Sędziowie mają prawo odstąpić od oceny w trakcie jej przebiegu w przypadku
stwierdzenia:
- choroby lub uszkodzeń na skórze zwierzęcia,
- niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy

Podział nagród:
1. Tytuł Championa otrzyma królik, który uzyska minimum 96 pkt. w danej rasie i
odmianie barwnej – warunek 1 wystawca 5 królików (w przypadku większej ilości
zwierząt z oceną minimum 96 pkt. w danej rasie i odmianie barwnej Komisja
Sędziowska dokona porównania w celu wyłonienia zwycięzcy).
2. Tytuł Vice Championa otrzyma królik, który otrzyma ocenę minimum 95 pkt. w
danej rasie i odmianie barwnej – warunek 1 wystawca 5 królików (w przypadku
większej ilości zwierząt z oceną minimum 95 pkt. w danej rasie i odmianie barwnej
Komisja Sędziowska dokona porównania w celu wyłonienia zwycięzcy).
3. Championat Kolekcji i Vice Championat Kolekcji w każdej rasie i odmianie barwnej
– warunek minimum 3 kolekcje i ocena minimalna 380 pkt. (w przypadku większej
ilości kolekcji z taką samą liczbą punktów w danej rasie i odmianie barwnej Komisja
Sędziowska dokona porównania w celu wyłonienia zwycięzcy).
4. Króliki młode będą nagradzane tylko w kolekcjach.
5. W przypadku zgłoszenia powyżej 50 królików z danej rasy będzie przyznawany
tytuł Championa i Vice Championa oddzielnie dla samców i samic.
Sprzedaż zwierząt :
Zwierzęta przeznaczone do sprzedaży proszę podawać w karcie zgłoszenia wraz z ceną.
Zwierzęta przeznaczone do sprzedaży muszą posiadać rodowód, dostarczony
Organizatorom Wystawy.
W trakcie trwania wystawy nie przyjmujemy zgłoszeń królików do sprzedaży.
Sprzedaż na terenie hali prowadzić będzie wyłącznie Organizator Wystawy.
Do sprzedanego zwierzęcia doliczona zostanie marża w wysokości:
- rasy duże 20,00 zł
- rasy średnie i małe 10,00 zł
Sprzedane zwierzęta będzie można odbierać po zakupie.
W trakcie trwania Wystawy na zewnątrz będzie organizowana giełda dla wystawców,
którzy będą mogli sprzedawać nadwyżki hodowlane.
Opłata za giełdę wyniesie 15,00 zł za jeden dzień. Czas trwania giełdy 20 – 21
październik.
Zgłoszenia na wystawę należy dokonać do dnia 14-10-2018 (włącznie).
- listownie na adres: Sławomir Lewandowski 92-104 Łódź, ul. Stokowska 4A
- telefonicznie 604 523 512
- e-mail : zgloszenia.wystawa@gmail.com
Opłaty:
- wpisowe 70,00 zł
- klatkowe 7,00 zł
Dla członków ŁZHZFiDI, opłata wynosi :
- wpisowe 50,00 zł
- klatkowe 5,00 zł

Numer konta bankowego do dokonania wpłaty za udział w Wystawie:
BGŻ BNP PARIBAS 57 2030 0045 1110 0000 0149 5110
Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
95–030 Rzgów, ul. Grodziska 94
Program Wystawy :
18 października od godz. 22:00 do 19 października godz. 8:00 – dowóz zwierząt
19 października godz. 9:00 – 16:00 – ocena zwierząt
20 października godz. 8:00 – 17:00 – Wystawa udostępniona dla zwiedzających
21 października godz. 8:00 – 15:00 – Wystawa udostępniona dla zwiedzających
21 października godz. 15:00 – 16:00 – rozdanie nagród, zakończenie Wystawy
Uwagi końcowe :
1. Koszt dowozu zwierząt na wystawę ponosi wystawca.
2. Za króliki zgłoszone, a nie przywiezione Organizator pobiera opłatę w wysokości
10 zł/szt.
3. Opiekę nad zwierzętami oraz karmienie zapewnia Organizator Wystawy.
4. Wystawca zobowiązany jest zabrać ze sobą karmidło i poidło dla każdego
wystawionego zwierzęcia. Zwierzęta bez poideł nie będą przyjmowane na wystawę.
5. W przypadku karmienia specjalnymi paszami prosimy o dostarczenie karmy.
6. Za zwierzęta padłe w czasie wystawy nie z winy organizatora, nie będą wypłacane
odszkodowania.
7. Za każde zaginione zwierzę podczas wystawy organizator wypłaci odszkodowanie
w wysokości 100,00 zł.
8. Wystawca może dokonać zmiany zwierzęcia zgłoszonego do konkursu tylko w obrębie
tej samej rasy i odmiany barwnej.
9. Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem klatki i warunkami w jakich
będzie przebywać jego zwierzę podczas wystawy.
10. W trakcie trwania Wystawy obowiązuje zakaz wyjmowania zwierząt z klatek. Jeśli
nastąpi konieczność wyjęcia zwierzęcia z klatki, można to zrobić jedynie za zgodą
Organizatora Wystawy i w jego obecności.
11. Niesprzedane zwierzęta można zabierać z klatek po oficjalnym zakończeniu Wystawy.
12. Podczas oceny zwierząt przez sędziów, hodowcy nie mogą przebywać na Sali
Wystawowej. W przypadku nie dostosowania się hodowcy do tego wymogu jego
zwierzęta mogą zostać usunięte z wystawy.
13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator Wystawy.
14. Zgłoszenie zwierząt na wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
15. Dodatkowe informacje na temat wystawy można uzyskać pod numerem telefonu
604 523 512 lub 502 206 906.
16. Uwaga!!! Obiekt w trakcie trwania Wystawy będzie monitorowany.
Zamawianie noclegów:
Zajazd Kansas
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Kolejowa 2
tel. 42 211 16 05
tel. 698 634 650

Centrum Sportu i Rekreacji Ośrodek nad Stawem
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Łaska 64/66
tel. 42 211 13 27
tel. 516 129 884

