PROPOZÍCE NÁRODNEJ VÝSTAVY HOLUBOV, HYDINY A KRÁLIKOV
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU – KIELCE, POĽSKO 2022
Medzinárodná výstava sa bude konať v dňoch 17.–18. 12. 2022 v areáli výstaviska TARGÓW KIELCE

ul. Zakładowa 1.

1. ORGANIZÁTOR
1.1 Organizátorom výstavy je ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI
RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA so sídlom v Krakove, ďalej len „PZHGRiDI“, a
spoluorganizátorom sú TARGI KIELCE S.A.

2. ÚČASTNÍCI
2.1 Oprávnení k účasti na výstave sú poľskí chovatelia združení v štruktúrach PZHGRiDI a zahraniční
chovatelia, ktorí sú členmi členských zväzov EE, pokiaľ to veterinárne predpisy umožňujú. Jednotliví
chovatelia, ktorí nie sú členmi členských asociací EE, sa výstavy nemôžu zúčastniť.

2.2 Všetky vystavované zvieratá musia byť riadne označené podľa predpisov EE. Zvieratá bez
schválenej registrácie (krúžok/ tetovanie) nebudú hodnotené.

3. PODMIENKY ÚČASTI
3.1 Podmienkou účasti na výstave je zaslanie čiteľne vyplnenej prihlášky na príslušný chovateľský
zväz (pre SR – Slovenský zväz chovateľov, v poverení zástupcu holubárskej odbornosti SZCH v EE Ing. Marián Macko). Formulár by mal byť vyplnený vo všetkých kolónkach a musí obsahovať oficiálny
názov plemena vystavovaného zvieraťa, pohlavie, farbu a číslo krúžka apod.

3.2 Prihlášky zasielajte do 8. novembra 2022 na adresu: agromacko@gmail.com Na prihlášky zaslané
po tomto dátume sa nebude brať ohľad!!! Prípadné otázky k účasti zodpovie Ing. M. Macko na
tel.č. 0905/893419.
3.3 Prijatie prihlášky Vám následne potvrdí Ing. Marián Macko na Váš e-mail. Platby posielajte na
účet IBAN: SK49 0200 0000 0051 6394 2572 variabilný symbol: 17122022, do správy pre
prijímateľa: meno a priezvisko vystavovateľa. Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr 11.11.2022.
Následne SZCH zašle hromadnú prihlášku spolu s finančnou čiastkou organizátorom medzinárodnej
výstavy v Kielcach.

3.4 Oznámenie a potvrdenie o zaplatení celej prihlášky zasiela hromadnou formou prezident danej
organizácie alebo ním poverená osoba. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou. Prihlášky
jednotlivých chovateľov nebudú akceptované. Prijatá prihláška bude potvrdená usporiadateľom.

3.4 Chovateľský večer sa bude konať dňa 17. 12. 2022. Záujemci vyznačia v prihláške účasť a počet
osôb na tomto večierku a uhradia spolu s prihláškou čiastku 25 € /osobu.

4. POPLATKY ZA ÚČASŤ NA VÝSTAVE
4.1 Štartovné za účasť na výstave 35 złotých/ 9 EUR
Štartovné zahrňuje vstupenku po dobu výstavy, administratívny poplatok a katalóg.

4.2 Poplatok za prihlásené zviera (klecné) je 15 złotých/ 4 EUR.

4.3 Vstupenka na chovateľský večer – dobrovoľná účast ...... 100 złotých / 25 EUR.

4.4 Inzercia amatérskeho chovu v katalógu (celá strana) - 150 złotých / 35 EUR, (pol strany) 100
złotých / 25 EUR.

4.5 Odborový alebo klubový stánok malý (3x3) 1107 złotých / 250 EUR, veľký (3x5) 1476 złotých / 335
EUR.

4.6 Samostatný box (4-6 klietok) na burze: sobota 150 złotých / 35 EUR, nedeľa 200 złotých / 50 EUR,
za dva dni pre rovnakého chovateľa 250 złotých / 60 EUR.

4.7 Vstupné na výstavu (mimo vystavujúcich) dospelí 25 złotých / 6 EUR, školáci a študenti 15 złotých
/ 4 EUR, deti do 10 rokov vstup zdarma. Vystavovatelia majú vstup zahrnutý v cene výstavného
poplatku /štartovného/.

4.8 Predaj výstavného katalógu 50 złotých / 12 EUR. Vystavovatelia majú katalóg v cene výstavného
poplatku /štartovného/.

4.9 Predaj parkovacích lístkov: osobný automobil 25 złotých / 6 EUR, autokar 60 złotých / 16 EUR.

4.10 Prenájom voliéry 100 złotých / 25 EUR.

4.11 Predaj zvierat – manipulačný poplatok 20 złotých / 5 EUR, bude pripočítaný k predajnej cene
zvieraťa.
Peniaze za predané zvieratá budú vyplatené (prevedené na účet vystavovateľa) po výstave
prostredníctvom usporiadateľa a jednotlivých zahraničných zväzov.

4.12 Pre premiestnenie zvierat na výstavu do Poľska je nutné si vyžiadať od príslušnej Okresnej
veterinárnej správy veterinárne osvedčenie (TRACES), aj keď sa jedná len o presun na tri dni. Toto
veterinárne osvedčenie má platnost 10 dní a v prípade účasti zvierat na výstave, ho možno použiť i
pre cestu späť na Slovensko.
Pozn. Bude potrebné presne uviesť jednotlivé identifikačné údaje zviereťa (číslo krúžka/tetovanie).

4.13 Pri preberaní zvierat na výstave chovateľ predloží potvrdenie o zdravotnom stave a vakcinácii
zvierat od privátneho alebo obvodného veterinárneho lekára, kde veterinár potvrdí, že zvieratá
pochádzajú z chovu bez nákaz. Ďalej skutočnosť, že králiky boli očkované proti moru a myxomatóze,
holuby proti paramyxoviróze a hydina proti Newcastelskej chorobe.

4.14 Hromadný zvoz nebude z dôvodov veterinárnych a legislativních zmien zabezpečený. Každý
vystavovateľ si musí zaistiť odvoz sám.

5. POSUDZOVANIE
5.1 Všetky zvieratá budú hodnotené podľa platných štandardov. Pokiaľ plemeno nie je v štandardoch
uvedené, platí štandard krajiny, z ktorej plemeno pochádza. Vystavovateľ odovzdá usporiadateľovi
výstavy a predsedovi komisie posuzovateľov štandard v poľštine/nemčine.

5.2 Katalóg bude obsahovať hodnotenie jednotlivých zvierat a udelené ceny na výstave.

5.3 Zvieratá musia mať krúžky distribuované Hlavnou radou PZHGRiDI, alebo tetovanie. Zvieratá
zahraničných chovateľov musia mať krúžky a značky, které sú záväzné v európskom zväze (EE).
Adresné krúžky sú povolené pre zvieratá vystavené vo voliérach a v „Športovej triede“. Zvieratá s
krúžkami a rodokmeňmi inými než sú platné v Európskom zväze, sa výstavy nemôžu zúčastniť.

5.4 Hodnotenie zvierat vykonajú posudzovatelia menovaní vedúcim zboru posudzovateľov pri
PZHGRiDI. Hodnotenie bude robené európskym systémom hodnotenia na európske oceňovacie
lístky. Brífing posudzovateľov sa bude konať 15. 12. 2022 o 20 hodine.

5.5 Zvieratá odchované vystavovateľom sa zúčastnia súťaží a cien v rámci Národnej výstavy zvierat.

6. SÚŤAŽE A OCENENIA
6.1 "Šampión výstavy" v danej skupine zvierat obdrží zviera, ktoré získalo najvyššiu známku v danom
plemene a bolo vybrané posudzovateľom. "Šampión výstavy" sa vyberá oddelene z holubov, hydiny a
králikov.
6.2 "Medzinárodný majster v plemene", "1. vicemajster" a "2. vicemajster".
Tieto tituly budú udelené, pokiaľ aspoň traja vystavovatelia vystavujú 18 ks zvierat daného plemena.
Súťažnú kolekciu tvoria štyri najvyššie hodnotené zvieratá daného vystavovateľa.
6.3 "Poľský národný výstavný majster“, „1. vicemajster“ a "2. vicemajster“ v "Športovej triede"
Tieto tituly budú udelené, pokiaľ aspoň traja vystavovatelia vystavia 15 ks holubov daného plemena.
Súťažná kolekcia sa skladá zo štyroch holubov s najvyšším bodovým hodnotením podľa Smernice
športovej tiedy.
6.4 "Individuálny majster v plemene"
Tento titul bude udelený, pokiaľ bude vystavených minimálně 12 ks holubov, alebo 10 ks hydiny,
alebo 8 ks králikov, alebo 8 ks holubov v "Športovej triede". Bez ohľadu na počet vystavovateľov.
6.5 "Šampión" v plemene (CH) - Tento titul získa zviera, ktoré obdrží bodové hodnotenie 97 bodov a
verdikt musí byť schválený vedúcim posuzdovateľom (dve razítka na oceňovacom lístku) a bude
vystavených min. 18 holubov, alebo hydiny 10 ks, alebo králikov 8 ks. V "triede šport" 8 ks holubov.
Minimálne 3 vystavovatelia.
6.6 "Víťaz v plemene" – čestná cena (ZW) - Tento titul bude udelený, pokiaľ bude v plemene aspoň
12 holubov, alebo 10 hydiny, alebo 8 králikov, alebo 8 holubov v "triede šport". Minimálne 3
vystavovatelia a veľmi dobré alebo vynikajúce hodnotenie.
6.7 "Wyróżniony v plemeni" - čestná cena (M) - Tento titul udelí posudzovateľ dodatočne po dohode
s usporiadateľom výstavy v plemene, v ktorom bude vystavených minimálne 30 zvierat.
6.8 "Najlepší v plemene" (NR) - Tento titul bude udelený na výstave zvieraťu z poľských málo
chovaných alebo vzácnych plemien, ktoré dostanú minimálne 95 bodov. Tento titul udeľuje
organizátor výstavy, pokiaľ jeden vystavovateľ vystavuje minimálne 8 zvierat.
6.9 "Dodatkove wyróżnienie" (DW)
"Ďalšie vyznamenanie" môže udeliť posudzovateľ po dohode s organizátorom výstavy, pokiaľ
hodnotené zviera získa minimálne 95 bodov. V danom plemene však musí byť vystavených
minimálne 6 kusov.

6.10 Ďalej budú udelené ceny pre mladé zvieratá s najvyšším hodnotením u daného plemena.

7. TERMÍN VÝSTAVY
7.1 Príjem zvierat
Štvrtok 15. decembra 2022 od 16:00 - 22:00
Piatok 16. decembra 2022 od 5:00 – 7:00

7.2 Posudzovanie zvierat
Piatok 16. decembra 2022 od 8:00 do 14:00

7.3 Výstava bude pre návštevníkov otvorená:
Sobota 17. decembra 2022 od 8:00 do 16:00
Nedeľa 18. decembra 2022 od 8:00 do 14:00

7.4 Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 18. decembra 2022 (nedeľa) od 11:00 hod.
(Ceny nevyzdvihnuté v daný deň budú ponechané u organizátora výstavy)

7.5 Zahájenie výstavy:
Sobota 17. decembra 2022 o 10:00 v hlavnej hale Targi Kielce S.A.

7.6 Odvolacia komisia:
Sobota 17. decembra 2022 od 9:00 do 16:00
Nedeľa 18. decembra 2022 od 9:00 do 12:00

Predčasný výber zvierat z výstavných klietok a voliér je možné po zaplatení správneho poplatku vo
výške 20 zlotých / zviera v kancelárii usporiadateľa v dňoch 17. a 18. decenbra 2022.

7.7 Hala s burzou zvieat bude otvorená:
Sobota 17. decembra 2022 od 6:00 do 15:00
Nedeľa 18. decembra 2022 od 6:00 do 14:00

7.8. Ukončenie výstavy a výdaj zvierat prebehne 18.12.2022 od 14:00 hod.
V dobe konania výstavy je zakázaný vstup do výstavných hál s prepravkami na zvieratá.

Usporiadateľ nezodpovedá za zvieratá nevyzdvihnuté z výstavy po 16:00 dňa 18. decembra 2022
8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Výstavy sa môžu zúčastniť kluby združené v PZHGRiDI a zahraničné kluby, ktoré sú členmi
členských zväzov EE. Po konzultácii s usporiadateľom výstavy môžu uviesť svoju klubovú prítomnosť
na výstave napr. formou banneru.

8.2 Organizátor výstavy preberá zodpovednosť za zvieratá od okamihu ich prijatia na výstavu až do
jeho ukončenia.

8.3 V prípade straty alebo úhynu zvieraťa vinou usporiadateľa výstavy, bude vyplatená náhrada vo
výške 100 zlotých.

8.4 V areáli Výstaviska Targi Kielce S.A. bude samostatná hala pre burzu zvierat. Usporiadateľ výstavy
neručí za zvieratá v hale burzy zvierat.

8.5 Všetci účastníci výstavy sú povinní riadiť sa týmito propozíciami.

8.6 V areáli Výstaviska je zakázané fajčiť a byť pod vplyvom alkoholu (v podnapitom stave).

8.7 Tieto propozície boli schválené valným zhromaždením PZHGRiDI.

8.8 Chovatelia prihlásení na výstavu súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov pre účely
súvisiace s usporiadaním výstavy, fotením zvierat a uvedením mena a priezviska vystavovateľa,
adresy a ďalších kontaktov, ako aj vyobrazením vystavovaných zvierat na výstave, v katalógu,
odbornej tlači a ďalších hromadných informačných prostriedkoch.

Propozície boli pripravené na základe:
- Smernica európskych výstav
- Výstavný poriadok PZHGRiDI.

Edward Gersztyn
podpredseda PZHGRiDI

Jan Pajka
Predseda PZHGRiDI

