Galamb-és Kisállattenyésztők Egyesülete
Kondoros
Bajcsy – Zsilinszky utca 58.
5553

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt, egyesületét és tenyésztőtársait a kondorosi V-151. számú Galamb-és Kisállattenyésztők
Egyesülete által megrendezésre kerülő, Galamb, Díszbaromfi, Díszmadár és Nyúlkiállításra, mely 2019. január 1213.-án kerül megrendezésre a kondorosi Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnokban. (Kondoros, Iskola utca 2/6.)
Résztvevő fajtaklubok: Amerikai óriásposta Fajtaklub; Magyar autosex tyúkgalamb tenyésztők Fajtaklubja; Magyar
óriás Fajtaklub, valamint a Budapesti Galambfajták Klubja.
A kiállításra 1 db zárt szövetségi lábgyűrűvel ellátott 6 évnél nem idősebb kisállat nevezhető (kivéve a
díszmadarak), 3 napnál nem régebbi kezelő állatorvosi igazolással, melyen az állatok kötelező vakcinázása fel van
tűntetve! ENNEK HIÁNYÁBAN A KISÁLLATOK NEM RAKHATÓK KETRECBE!!!
Nyulaknál kötelező az MGKSZ szabályainak megfelelő tetoválás!
Nevezési díj galamb, baromfi, nyúl: 800 Ft/egyed
Baromfi, fácán, vízi szárnyas volierben: 2. 100 Ft/volier (maximum 3 egyed)
Díszmadár: 3. 000 Ft/kollekció
Kötelező kiállítói katalógus: 1000 Ft
Nevezési határidő: 2018. december 23. /vasárnap/
Csak a nevezési határidőig beérkezett nevezéseket tudjuk fogadni!!!
Az állatok beszállítása: 2017. január 10.-én 14. 00 - 20. 00 óráig
A bírálatot az MGKSZ által delegált bírálók, végpontszámmal ellátott szöveges bírálati rendszer alapján végzik.
Díjazás: KONDOROSGYŐZTES, TISZTELETDÍJ, EGYESÜLETIDÍJ minősítést elért állatok tenyésztői,
oklevelet, és tárgyjutalmat kapnak. Az ifjú, 18 évesnél fiatalabb tenyésztők IFJÚSÁGI DÍJBAN részesülnek. Az
érintett korú tenyésztőket kérjük, a nevezés leadásakor a nevezési íven jelezni életkorukat!
Tenyésztői verseny: Kiállításunkon tenyésztői versenyt hirdetünk, melyre 6 db saját tenyésztésű, azonos
fajtájú galambbal és baromfival lehet nevezni. Berakáskor, az arra rendszeresített nevezési lapon meg kell jelölni
a versenybe nevezett hat egyedet! Egy tenyésztő több csapatot is nevezhet. Csak a fent említett nevezési lapon
benevezett csapatok eredményei számítanak bele a versenybe! Az első három helyezett oklevél és tárgyjutalom
díjazásban részesül.
Az egyesületi díjak, tiszteletdíjak, felajánlott díjak és ifjúsági díjak, a kiállítás teljes nyitvatartási ideje alatt
átvehetőek a színpadnál! A kiállítói katalógusok a belépéskor vehetők át!
A kiállítás nyitva tartása: 2019. január 12. szombat: 8-18 óráig, és január 13. vasárnap: 8-13 óráig.
A rendezvény ünnepélyes díjkiosztójára 2019. január 13.-án 13 órától kerül sor a helyszínen.
2019. Január 12.-én szombaton Tenyésztői Bankettet szervezünk a Kondorosi Csárdában, melynek részvételi díja:
2500 Ft / fő. Jelentkezési határidő: 2018. december 23. a nevezésekkel.
Nevezéseiket leadhatják e-mailben is a gasparcsaba77@gmail.com címre 2018. december 28.-ig
Csak azok az e-mailben történt nevezések érkeztek be, amit válaszlevélben visszaigazoltunk!!! Ennek
hiányában kérjük jelezze nevezési szándékát a lenti elérhetőségen!
A nevezéseket a nevezési díjjal együtt, a határidő betartásával a következő címre kérjük:

Lestyán György * 5553 Kondoros, Szénási út 55. * Tel: +3630/322-4183
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

