AZ MGKSZ FIATAL NEMZETI GALAMB, BAROMFI,
VÍZISZÁRNYAS ÉS PRÉMESÁLLAT KIÁLLÍTÁS
a V-62. Szarvasi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület rendezésében,
2019. november 9-10. Szarvas, Petőfi S. utcai sportcsarnok

KIÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Kiállításra kerülnek galambok, díszbaromfik, víziszárnyasok és prémes állatok.
Nevezési díj: - egyedenként 1300 forint EE tagoknak, amely tartalmazza a nevezési díjat, illetve az etető- itató árát,
mely a kiállítás után elvihető,
- egyedenként 2300 forint nem EE tagoknak, amely tartalmazza a nevezési díjat, illetve az etető- itató
árát, mely a kiállítás után elvihető.
Ifjúsági tagok nevezési díja: az MGKSZ tagi ár 50%-a, vagyis 500 forint egyedenként + 300 forint etető-itató,
amennyiben az egyesület fiatal tagjainak névsorát a szövetségbe lejelentette. Ha az egyesület nem jelentette le,
abban az esetben nem tudjuk figyelembe venni az 50%-os kedvezményt. A fiatal tagok lejelentéséről MGKSZ
igazolást kérnénk csatolni a nevezési laphoz! A katalógus és a kiállítói belépőjegy ára ugyanúgy megfizetendő.
Kiállítói kötelező katalógus és látogatói katalógus:
1000 forint/ db
Az állatokat csak 8 napnál nem régebbi állatorvosi bizonyítvánnyal és állattartói nyilatkozattal fogadjuk!
Nevezési határidő: 2019. október 6 éjfélig postán (V-62 Galamb-és Kisállattenyésztők Egyesülete 5540 Szarvas,
Dobó I. u. 14.) vagy e-mailen elküldve (fiatal.nemzeti19@gmail.com), a késve érkezőket nem áll módunkban
elfogadni. A nevezési díjat postán, belföldi postautalványon, személyesen vagy átutalással (Békés Takarék
53900014-16003473) a nevezéssel egyidőben kérjük kiegyenlíteni, illetve az igazolást a nevezési lappal együtt
postán, személyesen vagy e-mailbe kérjük eljuttatni. Ha 7 napon belül nem kap visszaigazolást a nevezésről, akkor
kérjük telefonon jelezni! Csak a visszaigazolt nevezések a biztosak.
Az állatok beszállítása:
2019. november 07. (csütörtök)
12-20 óra között
2019. november 08. (péntek)
6-8 óra között
Bírálati nap:
2019. november 08. (péntek)
8-16 óráig
Látogatási idő:
2019. november 09. (szombat)
8-18 óráig
2019. november 10. (vasárnap)
8-12 óráig
Ünnepélyes megnyitó:
2019. november 09. (szombat)
9 óra
Díjátadó:
2019. november 10. (vasárnap)
12 óra
A kiállítás zárása:
2019. november 10. (vasárnap)
13 óra
Belépőjegyek:
Napi jegy felnőtteknek
1000 Ft
Állandó belépő
1500 Ft
Kiállítói állandó belépő
1000 Ft
Családi belépő
1500 Ft (2 felnőtt +gyerek)
Gyermekeknek 14 éves korig a látogatás
DÍJTALAN
A kiállítás zárása: 2019. november 10-én 13 órakor zárt terem mellett, kiszállítás az állatok hiánytalan átvétele után.
Díjazások: a kiállító a kiváló minősítést elérő egyedekért oklevelet, a győztesekért tárgyjutalmat kap.
Magyar Mester cím elérése: egy fajtából összesen minimum 20 egyed vegyes színű, vegyes ivarú állat 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 állat.
A kollekció egyedeit a nevezési íven meg kell jelölni a kiállítónak, valamint beszállításkor egy külön ívet kell
kitölteni, melyet a berakás után a helyszínen a rendezőknek le kell adni. A fentiek bármelyikének
elmulasztása esetén a kollekció nem vesz részt a Magyar Mester címért való versenyben!
Egyéb kérdésekben az MGKSZ kiállítási szabályzata irányadó.
Kiállítási információ: Kondacs György +36-30-664-8045, Liska János +36-70-386-9013 elérhetőségeken kapható.
A rendezőség nevében:
dr. Pintér József Zsolt
MGKSZ elnök

Kondacs György
V-62. egyesület elnök

