
„KONKURS BELGA” 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator 

Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

Termin 

16-17 kwietnia 2016 roku 

Miejsce 

Tereny wystawowe Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie /ring/. 

Warunki  uczestnictwa 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy  hodowcy królików Belgijski Olbrzym legitymujący 

się przynależnością związkową. Zwierzęta wytypowane do konkursu muszą być zdrowe i 

prawidłowo oznakowane. 

Hodowca może wystawić od jednego do czterech królików Belgijski Olbrzym w różnych 

odmianach barwnych /szary, żelazisty, biały, niebieski itd./ w wieku od 8 miesięcy do 2 lat. 

Wystawienie 4 królików będzie traktowane jednocześnie jako kolekcja K4. 

Oceny i nagrody 

Zwierzęta będą ocenione przez sędziów rzeczoznawców, pracowników Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt, według wzorca KCHZ . Najwyżej ocenione zwierzęta otrzymają tytuł 

ZWYCIĘZCA KONKURSU BELGA - warunek uzyskanie minimum 96 pkt. Najwyżej oceniona 

kolekcja otrzyma tytuł  ZWYCIĘSKIEJ  KOLEKCJI  KONKURSU  -  warunek, że zostanie 

zgłoszonych nie mniej niż 5 kolekcji. Ponadto Organizator wyróżni najlepsze zwierzęta i 

kolekcje. 

Sprzedaż  zwierząt 

Jeśli eksponowane zwierzę przeznaczone jest do sprzedaży należy to zgłosić organizatorowi  

podczas zgłaszania zwierząt do konkursu i podać jego cenę. 

Zgłoszenia  

Zgłoszenia zwierzęcia do wzięcia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 10 kwietnia 

2016 roku. Opłata za uczestnictwo wynosi 8 zł sztuka /za zajmowane oczko/. 

Dowóz zwierząt 16 kwietnia 2016 r. do godziny 8:00. 



Ocena  

16 kwietnia 2016 r. od  godziny 9:00. 

Ekspozycja  

16-17 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 – 15:00. 

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród 

17 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00. 

Zakończenie konkursu 

17 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00. 

Uwagi końcowe 

1) Koszt dowozu zwierząt ponosi wystawca. 

2) Opieką nad zwierzętami oraz ich karmieniem podczas ekspozycji zajmują się 

członkowie PZHKRiDO. 

3) Wystawca zobowiązany jest zabrać ze sobą poidło i karmidło dla zwierząt. 

4) Zgłoszenie zwierząt jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

5) Dodatkowe informacje na temat Konkursu pod nr. tel.: 501 516 513. 

6) Zgłaszanie zwierząt na konkurs proszę przesłać na e-maila: henryk-koc@wp.pl lub 

telefonicznie: 501 516 513. 

mailto:henryk-koc@wp.pl

