Załącznik do
Regulaminu Krajowej Wystawy Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików
Gdańsk 2016

KARTA
ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW
na
Wystawę Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików
w Gdańsku w dniach 10 - 11 grudnia 2016 r.
którą należy przesłać wraz z kserokopią dokonania opłaty do 25 listopada 2016 r.
na adres: ANDRZEJ BUJAK 84-200 Wejherowo ul. Norwida 21
lub elektronicznie adres mailowy: andrzej@golebietrojmiejskie.pl
który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia
istnieje również możliwość elektronicznego zgłoszenia przez naszą stronę
www.golebietrojmiejskie.pl i wybrać ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW

Nazwisko i imię hodowcy (zgłaszającego ) ……………………………………………………….….
Dokładny adres wystawcy, kod ……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..…………………………………...
Telefon ……………………………………………………………………..…………………………..
Przynależność związkowa lub klubowa ……………………………………………………………….
Numer ewidencyjny związku……………..
Potwierdzenie zgodności z wykazem obrączek wydanych hodowcy przez związek macierzysty
wpisać nr(y)…………………………………………………………………………………
………………
Podpis Prezesa Związek
Wykaz zgłoszonych eksponatów
Lp.

Rasa /wg oficjalnej nazwy/

Kolor*

Płeć*

Nr
obrączki

Uwagi dotyczące
eksponatu

Lp.

Rasa /wg oficjalnej nazwy/

Kolor*

Płeć*

Uwagi dotyczące
eksponatu

Nr
obrączki

* dopuszcza się zmianę koloru i płci podczas wsadzania eksponatów do klatek
Jednocześnie wpłacam kwotę ……….. zł

Na konto
Trójmiejski Związek Gołębi Rasowych

W tym:
………… zł – opłata wpisowa
…………zł – za eksponaty

80-353 Gdańsk, ul. Rzepichy 20
Tel. kom. +48 693 862 935

49 1020 1811 0000 0602 0280 5315

…………zł – dla zainteresowanych umieszczeniem reklamy czarno-białej w Katalogu Wystawy
Wypełniając Kartę zgłoszenia informuję, że po zapoznaniu się z Regulaminem Krajowej
Wystawy Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików aprobuję jego treść i
zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich danych w
Katalogu Wystawy i do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonywanie zdjęć eksponatów
oraz udostępnienie wizerunku wystawionych eksponatów w katalogu, prasie branżowej i innych
środkach masowego przekazu.
Po zapoznaniu się z informacją n/t możliwości rezerwacji noclegu przedstawionej w ZAPROSZENIU do
wzięcia udziału w Wystawie proszę o zarezerwowanie …………… miejsc na nazwisko ........................
(ilość)

………………………………………….. w hotelu ……………………….…… w dniach ………………
(nazwa hotelu)

Miejscowość …………………… dnia ………………..

………………………..
(Podpis wystawcy)

Uwaga:
1. W celu umieszczenia w Katalogu Wystawy prawidłowych danych, kartę zgłoszenia eksponatów
prosimy wypełnić czytelnymi, drukowanymi literami i cyframi.
2. Do karty zgłoszenia eksponatów prosimy dołączyć kserokopie wpłaconych opłat.
3. W rubryce – uwagi dotyczące eksponatu literka „K” prosimy zaznaczyć eksponaty – kolekcję
(stanowią wszystkie eksponaty wystawione przez jednego wystawcę w danej rasie, w liczbie nie
mniejszej niż cztery), które mają brać udział w konkursie grupowym, a eksponaty rasy nie
posiadające opracowanego zatwierdzonego wzorca literą „P”- pokaz .
4. Eksponaty dostarczone na Wystawę muszą być zdrowe i posiadać niezbędne szczepienia.
Wystawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii o szczepieniach
eksponatów. Bez zaświadczenia eksponaty nie będą przyjmowane na Wystawę.
5. Koszty uczestnictwa :
- opłata wpisowa 60 zł i za eksponaty 10 zł za sztukę .
6. W rubryce – uwagi dotyczące eksponatu można również wpisać np. na sprzedaż albo
na wymianę tę informację zamieścimy w wydrukowanym KATALOGU.

