VI Ornitologiczne Mistrzostwa Warszawy
Warszawa 2019

REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY
1. Konkurs i wystawa odbędzie się w Ośrodek Kultury Ochota „OKO” ul Grójecka 79 w
Warszawie
2. Ptaki do konkursu zgłaszać mogą członkowie PZO Warszawa oraz członkowie Stowarzyszeń
zrzeszonych w PFO.
3. Zgłoszenie ptaków następuje poprzez zgłoszenie na maila pzornitologiczny@wp.pl lub
telefonicznie 500-44-25-25 do 23-11-2019 do godz.21:00
4. Ptaki do konkursu przyjmowane będą 29 listopada 2019 roku (piątek) od godz. 8.00 do
godz.10.00.
5. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zakwalifikowanie kanarków do klas
wystawowych, w przypadku błędnego zakwalifikowania ptaków przez wystawcę, ptaki zostaną
ocenione przez sędziów, lecz nie wezmą udziału w konkursie.
6. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej Polskiego Związku
Ornitologicznego, z działu WYSTAWY PZO.
7. Kanarki muszą posiadać obrączki z CIH wystawcy. Nie dopuszcza się do konkursu ptaków
posiadających na nogach dodatkowe obrączki i oznakowania. Nie dopuszcza się prolongaty.
8. Ptaki mogą być wystawiane tyko i wyłącznie w klatkach wystawowych odpowiednich dla danej
klasy-standard COM.
9. Klatki zapewnia wystawca.
10. Klatki wyłożone muszą być białym papierem.
11. Wystawca jest zobowiązany zapewnić ptakom pokarm na czas trwania wystawy.
12. Opłata za kolekcję ptaków i ptaka pojedynczego została ustalona na kwoty odpowiednio: 30 zł
i 10 zł.
13. Wystawcy po przekazaniu ptaków Organizatorowi nie wolno poruszać się pomiędzy regałami z
ptakami.
14. Organizator wyznaczy osoby do przyjmowania ptaków i rozmieszczania ptaków na regałach
wystawowych.
15. W trakcie trwania konkursu w salach wystawowych przebywać mogą tylko sędziowie i osoby
wyznaczone przez Organizatora do donoszenia ptaków, a także obsługa informatyczna i
członkowie Zarządu PZO Warszawa
16. Wręczenie nagród dla hodowców odbędzie się w niedzielę 01-12-2019 o godz.9:00
17. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród, opublikowanym
na stronie internetowej PZO Warszawa.
18. Zabrania się wyjmowania ptaków ocenionych z klatek wystawowych, podmieniania i sprzedaży
pod karą dyskwalifikacji i anulowania nagród.
19. W przypadku zaginięcia ptaka z winy Organizatora, Wystawca otrzyma rekompensatę w
kwocie odpowiadającej średniej cenie giełdowej w Polsce.
20. Ptaki przeznaczone na pokaz jak i ewentualną giełdę mogą być wystawiane tylko i wyłącznie w
klatkach typu telewizorek.
21. Ptaki biorące udział w konkursie jak i w pokazie muszą być zdrowe.
22. Ptaki które będą posiadały oznaki osłabienia lub choroby będą usuwane z pokazu i konkursu.
23. Wystawa kończy się w niedzielę 01 grudnia 2019 roku po godzinie 15.00. Ptaki można
zabierać z klatek wystawowych dopiero po wyraźnym sygnale Organizatora.
24. Na terenie Ośrodka Kultury Ochota „OKO” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i
spożywania alkoholu.
25. Organizator prosi wystawców o zachowanie czystości na terenie i na zewnątrz Ośrodka
Kultury Ochota „OKO”.
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