REGULAMIN PORZĄDKOWY OTWARTEGO KONKURSU
O PUCHAR POLSKI PAPUG POZNAŃ 2015
1) Ptaki przyjmuje się do konkursu i na wystawę w dniu 15 października 2015 r. w godz. 8:00-18:00 zgodnie z
Regulaminem.
2) W konkursie będą oceniane ptaki, które posiadają obrączki z sygnum wystawcy bez względu na przynależność
organizacyjną (Związkową, Stowarzyszeniową).
3) Ptaki, które mają obrączki z obcym sygnum, mogą być zaprezentowane na wystawie ale nie będą brały udziału w
konkursie.
4) Każdy hodowca powinien podać przy zgłoszeniu (na formularzu zgłoszeniowym) telefon kontaktowy.
5) Ptaki przyjmowane będą w klatkach wystawowych, zgodnych z regulaminem COM. Klatki muszą być być czyste i
w dobrym stanie technicznym. Ptaki w klatkach brudnych lub uszkodzonych nie będą przyjmowane. Organizator nie
zapewnia klatek wystawowych. Dopuszcza się eksponowanie ptaków w wolierach.
6)
Wystawcy przy przyjmowaniu ptaków zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii
pierwszego kontaktu o stanie zdrowia ptaków.
7) Wystawcy przy zgłaszaniu ptaków zobowiązani są do podania ilości klatek wystawowych i wolier organizatorowi
celem uzyskania kart wjazdowych na teren MTP.
8)
Ptaki należy zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 30 września 2015 r. na specjalnym formularzu dostępnym na
stronie www.canaria02.pl.
9) Wszelkie opłaty za ptaki zgłoszone do konkursu będą pobierane w dniu przyjmowania ptaków.
Opłaty wynoszą odpowiednio:
ptaki pojedyncze: 10 zł;
ptaki parami: 20 zł;
kolekcja: 30 zł;
katalog: 15 zł.
10) Organizatorzy serdecznie zapraszają hodowców pozostałych gatunków ptaków egzotycznych do zaprezentowania
swoich okazów na wystawie. Opłata wynosi 5 zł za 1 klatkę (w 1 klatce max. 2 ptaki).
11) Wystawcy chcący umieścić reklamę swojej hodowli w katalogu proszeni są o przesłanie treści reklamy
organizatorowi do dnia 30 września 2015 r. na adres: kankrajoch@o2.pl
(tel. 502 582 311).
12) Zabrania się wnoszenia transportówek i dużych plecaków na teren wystawy w czasie jej trwania.
13) Wszelkie uwagi związane ze stanem ptaków należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi.
14) Wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się w dniu 17 października 2015 r. w godzinach okołopołudniowych.
15) Zabrania się wyjmowania, podmiany oraz sprzedaży ptaków z klatek wystawowych. Wyjątkiem są niezbędne
zabiegi higieniczne – po ich ukończeniu ptaki muszą wrócić do swoich klatek i wolier.
W trakcie trwania konkursu i wystawy nie ma giełdy (zgodnie z zarządzeniem MTP) .
16) Sprzedaż ptaków z klatek wystawowych jest dozwolona po zakończeniu wystawy i wydaniu ptaków.
17) Wydawanie ptaków rozpoczyna się wraz z godziną zakończenia wystawy w dniu 18 października 2015 r.
18) Na terenie i w bliskim sąsiedztwie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
e-papierosów oraz spożywania alkoholu. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony. Na terenie i wokół obiektu
obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania.
19) Podczas trwania AQUA&ZOO na terenie MTP będą zapewnione punkty gastronomiczne.
20) Numer hali i miejsce wjazdu na teren MTP będą podawane wystawcom podczas zgłaszania ptaków.
21) Każda osoba na terenie wystawy oraz konkursu ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom
organizatora.
22) Wobec osób nie przestrzegających regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci dyskwalifikacji
wystawianych ptaków. W przypadku rażącego naruszania regulaminu zostanie wydany zakaz udziału w kolejnych
wystawach przez okres do 3 lat.

