AZ MGKSZ A NEMZETI GALAMB, BAROMFI, NYÚL ÉS DÍSZMADÁR KIÁLLÍTÁS
HUNGEXPO B PAVILON
2018. DECEMBER 7-9-ÉN.

KIÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Nevezési határidő: 2018. november 4. éjfélig (Módosítására 2018. november 10-ig van lehetőség)
postán (MGKSZ 1433 Budapest, Pf.575.) vagy e-mail-en elküldve (mgksz.nevezes@gmail.com).
Határidő lejártával nem áll módunkban nevezést elfogadni!
A nevezéseket kizárólag az MGKSZ „Nevezési lap” formanyomtatványon fogadunk el!
Nevezési díj:
MGKSZ tagok részére,
a nem tagok részére.
1 000 Ft
2 000 Ft
egyedenként
5 000 Ft
10 000 Ft
röpde (8 galamb)
500 Ft
1 000 Ft
díszmadárnevezés
Idén először „Minden Egyéb Galamb” kategória, melynek nevezése 500 Ft/egyed!
Ifjúsági tagok nevezési díja: az MGKSZ nevezési díj 50%-a egyedenként (amennyiben az egyesület
fiatal tagjainak névsorát a szövetség felé lejelentette). A katalógus és a kiállítói belépőjegy ára 2500
forint.
A nevezési díjat belföldi postautalványon vagy átutalással (OTP 11707024-22322085; a közlemény
rovatban kérjük feltüntetni: „Nemzeti Kiállítás nevezési díja”; valamint a nevező nevét) a nevezéssel egy időben kérjük kiegyenlíteni! Nevezéshez kérjük csatolni a befizetést igazoló dokumentumot! A nevezési díj nem téríthető vissza. A nevezési határidőn belül fajtaklub kollekciók jelentkezésére is van lehetőség.
Az állatokat 2 napnál (48 óránál) nem régebbi állatorvosi bizonyítvánnyal és állattartói nyilatkozattal fogadjuk!
A kiállítás helyszínén nincs lehetőség nevezési díjat fizetni!
Az állatok beszállítása:
2018. december 6. (csütörtök)
14-20 óra között
Bírálati nap:
2018. december 7. (péntek)
8 órától 15 óráig
Látogatási idő:
2018. december 7. (péntek)
16 órától 19 óráig
2018. december 8. (szombat)
9 órától 19 óráig
2018. december 9. (vasárnap)
8 órától 13 óráig
Ünnepélyes megnyitó:
2018. december 8. (szombat)
10 óra
Díjkiosztó:
2018. december 9. (vasárnap)
13 óra
Belépőjegyek:
Napi jegy felnőtteknek (szombat, vasárnap)
1000 forint
Napi jegy felnőtteknek (péntek)
800 forint
Állandó belépő (mind három napra)
1500 forint
Látogatói katalógus
1500 forint
Kiállítói állandó belépő + katalógus
2500 forint
Gyermekeknek, 14 éves korig a látogatás
díjtalan!
A kiállított állatok eladása és vásárlása a szervező irodán keresztül lehetséges, melynek kezelési költsége a nevezési lapon, és a ketrecen feltüntetett eladási ár 10 % (minimum 500 forint).
A kiállítás zárása: 2018. december 9-én 14 órakor zárt terem mellett. Ajtónyitás az állatok hiánytalan
átvétele után.
Díjazások: a kiállító a kiváló minősítést elérő egyedekért oklevelet, a győztesekért tárgyjutalmat kap.
A felajánlott díjak felsorolása a katalógusban olvasható.
Magyar Mester cím elérhetősége: Magyar Mester kollekcióba nevezett egy fajtából összesen minimum 20 egyed vegyes színű, vegyes ivarú galamb és minimum 3 kiállító esetében a legmagasabb
összpontszámú kollekció (min. összpontozás 376 pont) tenyésztője „Magyar Mester” címet kap.
Kollekció (MMK): 4 egyed azonos fajtájú és színű, mindkét nemű, saját tenyésztésű galamb.
A kollekció egyedeit a nevezési íven meg kell jelölni a kiállítónak.
Egyéb kérdésekben az MGKSZ Kiállítási Szabályzata irányadó
Kiállítási információ a Szövetség 06-1-342-5538 telefonszámán és az mgksz.info@gmail.com címen
kapható.
A rendezőség nevében:

dr. Pintér József Zsolt
MGKSZ elnöke

