
 

REGULAMIN  WYSTAWY  DROBIU  RASOWEGO  
 "Najpiękniejsze kury świata". 

 
 

I. Organizator 
1. Organizatorem Wystawy są:  

Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego "Czubatka  Polska" 
oraz 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie  z siedzibą w Warszawie ul. Prawdziwka 2 

2. Komitet organizacyjny 
Kotas Sebastian - koordynator 
Jęczmionka Paweł 
Kaczmarczyk Marek 
Kulesza Mirosław                                            
Mazur Mirosław 
Michalski Józef  
Olbryś Stanisław 
Piekuciński Andrzej 
Rakoczy Wanda 
Roszkowski Stanisław 
Toczydłowska Teresa 
Wawer Kinga 
Żelazowski Robert 
 

II. Termin i miejsce wystawy 
1. Wystawa odbędzie się w dniach  9 - 10 maja 2015 roku w obiektach Ogrodu 

Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie  
(ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa) 

2. Przyjmowanie i osadzanie drobiu - 7 maja 2015 r. (czwartek) od godz. 18:00 
do godz. 20:00 oraz 8 maja 2015 r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 10:00 

3. Ocena drobiu przez Komisję Sędziowską - 8 maja 2015 roku od godz. 11:00  
4. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w dniach: 

  
 9 maja od godz. 10:00 do godz. 17:00 
10 maja od godz. 10:00 do godz. 16:00 



 

5. Wyjmowanie eksponatów z klatek nastąpi dnia 10 maja od godz. 16:00. 
Podczas trwania czynności wyjmowania eksponatów z klatek, drzwi obiektu 
wystawowego będą zamknięte.  

6. W dniu 9 maja 2015 r. (sobota) o godz. 18:00 zostanie zorganizowany 
wieczorek hodowcy (koszt uczestnictwa 60 zł od osoby).  

7. Jest możliwość zarezerwowania noclegów w dniach 8/9.05.2015 oraz 
9/10.05.2015 ( koszt noclegów 45 zł od osoby za dobę, śniadanie dodatkowo 
płatne 15 zł). Zapisy jak i szczegóły dostępne dla zainteresowanych pod 
adresem mailowym shdr_czubatka_polska@interia.eu 

8. Deklarację uczestnictwa w wieczorku hodowcy oraz rezerwację noclegów 
należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2015 na adres 
shdr_czubatka_polska@interia.eu  wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty 
na konto SHDR Czubatka Polska. Organizator Wystawy zastrzega sobie 
możliwość nie przyjęcia deklaracji w razie braku miejsc od osób z poza 
Stowarzyszenia SHDR Czubatka Polska. 

 
III. Wystawcy i eksponaty 

1. Wystawcami są hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Hodowców Drobiu 
Rasowego Czubatka Polska, a także na zasadzie dobrowolności, hodowcy 
zrzeszeni w innych związkach, klubach i stowarzyszeniach skupionych w 
PZHGRiDI, którzy w ustalonym terminie zgłoszą swój udział i wniosą 
opłatę wpisową. Pierwszeństwo w udziale mają członkowie Stowarzyszenia 
Czubatka Polska. Organizator Wystawy zastrzega sobie możliwość nie 
przyjęcia zgłoszenia lub ograniczenia liczby zgłoszonych ptaków w razie 
braku miejsc od wystawców z poza Stowarzyszenia Czubatka Polska 

2. Eksponaty uczestniczące w Wystawie nie mają ograniczenia wiekowego. 
Warunkiem przyjęcia na Wystawę jest zgodność z kartą zgłoszenia oraz 
posiadanie polskich obrączek rodowych, obowiązujących w PZHGRiDI. 

3. Drób ras nieuwzględnionych w zatwierdzonym przez PZHGRiDI wzorcu 
drobiu, bądź na obrączkach nie wydanych przez PZHGRiDI, jak i bez 
obrączek, może być wystawiany w formie pokazu, może być również 
opisany, lecz bez oceny, jak i możliwości udziału w konkursie. 

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowym wraz z potwierdzeniem dokonania 
opłaty należy przesłać do dnia 20.04.2015 r. (termin nieprzekraczalny - liczy 
się data wpływu zgłoszenia do Organizatora) na adres: 
shdr_czubatka_polska@interia.eu 
Opłatę wpisową oraz za wystawiane eksponaty należy wpłacać na rachunek  



 

odbiorca: SHDR Czubatka Polska 
nr konta:  69 8019 0000 2001 0201 1646 0001 

5. Zgłoszenia nieopłacone i przysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

IV. Ocena sędziowska oraz nagrody 
1. Ocenę eksponatów przeprowadza Komisja Sędziowska zatwierdzona przez 

Kolegium Sędziów PZHGRiDI. Ocena będzie dokonana zgodnie z zasadami 
oraz według skali ocen zatwierdzonymi w regulaminach PZHGRiDI. 

2. „Champion Wstawy Najpiękniejsze kury świata” (CHW) –  tytuł ten 
otrzymuje eksponat, który został wybrany przez trzyosobową komisję 
sędziowską. 

3.  „Champion w rasie (CH) – tytuł ten otrzyma zwierzę, które uzyska ocenę 
96 lub 97 pkt. i werdykt zostanie zatwierdzony przez Przewodniczącego 
komisji sędziowskiej (dwie pieczątki na karcie oceny), oraz wystawionych 
będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej trzech 
wystawców. 

4. Najlepszy w rasie (NR) – tytuł ten otrzymuje najwyżej ocenione zwierzę, 
jeżeli w danej rasie wystawionych zostanie minimum 6 szt. zwierząt 

5. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla wystawców oraz 
dla zwiedzających – uczestników konkursów organizowanych w trakcie 
wystawy. 

6. Wręczanie zdobytych nagród odbędzie się w dniu 10.05.2015 r. (niedziela) 
od godz. 1400 (Nagrody nie odebrane w tym dniu zostaną przekazane 
organizatorowi wystawy.). 

7. Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny. Skargi na pracę i ustalenia 
Komisji Sędziowskiej przyjmuje Organizator wystawy przez cały czas 
trwania Wystawy. 

V. Opłaty 
1. Koszt uczestnictwa 

- opłata wpisowa – 20 zł,  
- opłata za wystawienie każdej sztuki drobiu – 2zł, 
- bilet wstępu – 5 zł (wejście na teren Ogrodu Botanicznego – dodatkowo 
płatne, zgodnie z cennikiem Ogrodu Botanicznego - 8zł normalny/ 5zł 
ulgowy),  
- dzieci do lat 14 – wstęp wolny na wystawę drobiu 
- katalog – 10 zł 

2. Wystawcy otrzymują bezpłatnie bilet wstępu oraz katalog Wystawy. 



 

3. Wystawcy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu wizytówki 
informacyjnej, którą otrzymają od Organizatora.  

 
VI. Zastrzeżenia Organizatora 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych 
oraz dostarczonych po terminie osadzenia.  

2. Organizatorzy przyjmują odpowiedzialność za eksponaty od chwili przyjęcia 
na wystawę do jej zakończenia. W przypadku zaginięcia eksponatu z winy 
Organizatora, jak również za eksponaty padłe z jego winy, zostaje 
wypłacone 100 zł.  

3. Organizator nie przewiduje możliwości wydania eksponatów wystawowych 
przed zakończeniem trwania Wystawy, z zastrzeżeniem przypadków 
losowych. 

4. Osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu Wystawy przez ochronę 
Ogrodu. 

5. W czasie trwania Wystawy Organizatorzy zapewniają ptakom wyżywienie, 
opiekę lekarską oraz całodobową ochronę.  

6. Podczas trwania wystawy będzie otwarta sala wymiany nadwyżek 
hodowlanych. Będzie to dobra okazja aby zaopatrzyć się w nowy materiał 
hodowlany, jak i wymienić wiedzę oraz doświadczenia.  

 
VII. Uprawnienia i obowi ązki wystawców 

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny oraz nagrody i wyróżnienia 
przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

2. Wystawca nie może prowadzić dyskusji z sędzią lub przedstawicielami 
Organizatorów w sprawie ocen. Może natomiast złożyć skargę, o której 
mowa w pkt. 3, rozdział IV niniejszego Regulaminu. 

3. Interpretacji i wyjaśnień dotyczących Regulaminu dokonuje wyłącznie 
Organizator Wystawy. 

4. Hodowcy biorący udział w wystawie wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją Wystawy 
oraz na udostępnienie wizerunku wystawianych eksponatów w katalogu 
Wystawy, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu. Brak 
zgody musi być wyraźnie zaznaczony na zgłoszeniu eksponatów. 

 

Komitet organizacyjny 



 

Karta zgłoszeniowa na wystawę drobiu ozdobnego 
"Najpiękniejsze kury świata" 

w dniach 09-10.05.2015r. 
 

 
1. Imię i Nazwisko:………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………. 

3. Tel.:……………………………. mail:…………………………………….. 

4. Przynależność organizacyjna:……………………………………………… 

5. Opłaty: 
wpisowa – 20zł 
opłata za wystawiane eksponaty (2zł/szt.): …….zł 
Razem:………. zł 

 
Lp. Rasa Kolor Nr 

obrączki 

      uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 ......................... dnia .........................  2015 roku. Podpis ................. …. 

 
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres podany w regulaminie wystawy:  

shdr_czubatka_polska@interia.eu lub tel. 530-857-329 



 

 ......................... dnia .........................  2015 roku. Podpis ................. …. 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres podany w regulaminie wystawy:  
shdr_czubatka_polska@interia.eu lub tel. 530-857-329 

 

 

Lp. Rasa Kolor Nr 

    obrączki 

     uwagi 

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

    34.     


