
 
REGULAMIN 

 

IX MAZOWIECKIEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW RASOWYCH 
Oraz 

„ II Klubowej Wystawy Belgijskich Olbrzymów” 
„ V TURNIEJU w rasie Wielki Jasnosrebrzysty” 

* 
Organizator: Stowarzyszenie „Mazowiecki Związek Hodowców Królików Rasowych 

i Drobnego Inwentarza z/s w Kołbieli” 

* 

Termin: 16-17 listopada 2019 r. 

* 

Miejsce Wystawy: Bronisze 
„WR-SRH SA Bronisze” ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki 

* 
Uczestnictwo: Wystawcami mogą być wszyscy hodowcy królików rasowych, legitymujący się 
przynależnością organizacyjną. Wystawiane zwierzęta muszą być czyste rasowo, zdrowe 

i prawidłowo oznakowane. 
WAŻNE!!! Hodowcy królików zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii 

o szczepieniu zwierząt przeciwko pomorowi i myksomatozie. 
* 
Wymagania szczegółowe dla zwierząt: 
1. W Konkursie Indywidualnym uczestniczą wyłącznie zwierzęta urodzone w hodowli Wystawcy. 

 W Karcie zgłoszenia należy podać tatuaże tak lewego, jak i prawego ucha wszystkich 

zgłaszanych królików oraz wiek podany w miesiącach 

 
2. Króliki wystawiane w Konkursie Indywidualnym: 
- rasy duże 8 miesięcy i więcej (maksymalnie 24 miesiące) 

- rasy średnie 8 miesięcy i więcej (maksymalnie 24 miesiące) 

- rasy małe 6 miesięcy i więcej (maksymalnie 24 miesiące) 

WAŻNE!!! Króliki nie spełniające wymagań wiekowych podanych powyżej (króliki młode) 

nie zostaną przyjęte na Wystawę, nawet jako „pokaz”. 
 
3. Konkurs Kolekcji : 
 Króliki zgłoszone w jednej rasie i odmianie barwnej w wieku jak w pkt. 2. 
Kolekcja składa się z czterech królików wytypowanych przez hodowcę (oznaczonych w Karcie 
zgłoszenia jako kolekcja symbolem K), z zachowaniem zasady, że przynajmniej jeden z królików 

w kolekcji jest odmiennej płci niż pozostałe. (Kolekcje złożone wyłącznie z samców lub wyłącznie 
samic potraktowane zostaną jako króliki zgłoszone jedynie do Konkursu Indywidualnego). 

- Każdy królik wystawiony w Kolekcji musi być urodzony w hodowli Wystawcy. 

- Każdy królik wystawiony w Kolekcjach wymienionych w pkt. 2 bierze udział w Konkursie 
Indywidualnym. 

- Powyższe zasady dotyczą również królików uczestniczących w V Turnieju w rasie Wielki 

Jasnosrebrzysty oraz II Klubowej Wystawy Belgijskich Olbrzymów 

4. Każdy Hodowca Może Zgłosić maksymalnie 8 królików (2 kolekcje) W danej rasie i odmianie barwnej 

 

5.            Każdy Hodowca W dniu dostarczenia królików do godziny 8.00 dnia 16.11.2019  

             Ma Prawo do bezpłatnych zmian w katalogu. (zmiany odnośnie zmian cen ,sprzedaży królika ) 

         Po godzinie 8.00 Każde zmiany w katalogu będą odpłatne – po 10zł od królika  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Oceny i nagrody: 
Ocenie podlegają zwierzęta zdrowe, właściwie przygotowane do wystawy, posiadające czytelny tatuaż. 
Zwierzęta będą oceniane przez Zespół Sędziowski Wystawy według obowiązujących wzorców. 

 
WAŻNE!!! W trakcie oceny na terenie Wystawy mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez Komisarza Wystawy do 
zabezpieczenia prawidłowego przebiegu oceny oraz upoważnione do wykonania innych prac. 
 

W każdej rasie i odmianie barwnej Zespół Sędziowski Wystawy przyzna jeden tytuł Championa i jeden tytuł Vice Championa. 

- Warunkiem jest, by w danej rasie i odmianie barwnej wystawione było minimum 6 królików ,od 2 Hodowców biorących 

udział w Konkursie Indywidualnym. 

- Warunkiem otrzymania tytułu Vice Championa jest zdobycie przez królika co najmniej 95,0 pkt. i 96,0pkt w przypadku tytułu 

Championa. 
 

W każdej rasie i odmianie barwnej Zespół Sędziowski Wystawy przyzna jeden tytuł Championa Kolekcji i jeden tytuł Vice 

Championa Kolekcji. 

- Warunkiem jest, by w danej rasie i odmianie barwnej wystawione było minimum 3 kolekcje królików ,od 2 Hodowców  
biorących udział w Konkursie Indywidualnym 

- Warunkiem jest, aby wszystkie króliki w Kolekcji były ocenione i otrzymały oceny indywidualne co najmniej BDB. 

- W razie identycznej punktacji Kolekcji o przyznaniu tytułów rozstrzygnie Zespół Sędziowski Wystawy. 

W przypadku Zgłoszenie minimum 50 szt królików W każdej rasie i odmianie barwnej będą przyznawane tytuł Championa i Vice 

Championa  w Samicach i w Samcach Oddzielnie   

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania „Wyróżnień”. 
 
 
V Turniej w Rasie Wielki Jasnosrebrzysty 
 
- W Turnieju wezmą udział wszystkie króliki rasy Wielkie Jasnosrebrzyste zgłoszone do udziału w 
Konkursie Indywidualnym i Konkursie Kolekcji VIII Mazowieckiej Wystawy Królików Rasowych. . 
- Na podstawie ocen Zespołu Sędziowskiego Wystawy w porozumieniu z Organizatorem Wystawy 
przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce w kategoriach: 
 Najlepszy Samiec 
 Najlepsza Samica 
 Najlepsza Kolekcja. 
- Hodowcy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za udział w Turnieju. 
- Hodowca nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia do Turnieju poza standardowym 
zgłoszeniem królików na Wystawę. 
- Pieczę nad pracą „Kapituły Turnieju” sprawuje Komisarz Wystawy. 

 
Opłaty Wystawowe: 
 
Wpisowe na Wystawę wynosi 80zł. 

Opłata „klatkowa” 6zł od każdego królika. 

Dla Hodowców MZHK  wpisowe na Wystawę wynosi 0zł - (każdy może wystawić do 8 królików bezpłatnie, Powyżej 8szt- płatne 

każde oczko wystawowe 6zł) 

W ramach opłaty Wystawca otrzyma Katalog Wystawy oraz bezpłatny wstęp w czasie jej trwania 
oraz możliwość zwiedzania w dniu 17.11.2019r. 
Dodatkowa opłata za udział w bankiecie dla hodowców przy wystawie w dniu 16 Listopada 2019 r. od godziny 20.00     
wynosi 70 zł.  (Prośba o dopisanie takiej informacji w zgłoszeniu.) 
 
Bankiet odbędzie się w HOTELU – JAWCZYCE, ul Piastowska 69 
 
Króliki będą miały zapewnioną karmę w postaci zboża oraz wodę, jeżeli hodowca nie zastrzeże 

innego rodzaju żywienia. 

Karmidła oraz poidła dla swoich królików zapewnia Hodowca. 
WAŻNE!!! Jeśli Wystawca nie dostarczy poideł, Organizator udostępni własne i naliczy kwotę 

10zł od każdego poidła za każdy dzień użytkowania!!!!!* 
 

 
 
 
 
 



 
Sprzedaż zwierząt: 
Jeżeli eksponowany Królik przeznaczony jest do sprzedaży należy to odnotować w Karcie 

Zgłoszenia, podając jego cenę oraz przekazać Organizatorom Rodowody królików przy ich 

przyjęciu na Wystawę. 
Do podanej ceny Organizator doliczy opłatę własną w wysokości: 

 20zł dla ras dużych 

 10zł dla ras średnich 

 10zł dla ras małych. 

Informacja o cenie będzie umieszczona w katalogu oraz na boksie królika. 

 
Ponieważ od momentu przyjęcia królika na Wystawę do jej zakończenia Organizator 
odpowiada za powierzone króliki wprowadza się następujące zasady postępowania: 

 Jedynymi osobami upoważnionymi do otwierania klatek, dotykania i wyjmowania królików 

są „Opiekunowie Ekspozycji” obecni na hali wystawienniczej w trakcie Wystawy. 

 Wystawca może otworzyć klatkę, dotykać lub wyjmować własnego królika jedynie za 

wiedzą i zgodą „Opiekuna Ekspozycji” i w jego obecności. 

 Wydawanie królików z Wystawy w trakcie jej trwania odbywa się jedynie przez 

upoważnione osoby funkcyjne w obecności „Opiekuna Ekspozycji” na podstawie: 

- pokwitowania zakupu 

- rodowodu niezbędnego do sprawdzenia zgodności z tatuażem i kartą oceny 

 Po wydaniu królik musi zostać niezwłocznie wyniesiony z terenu Wystawy. 

 Zakupione króliki mogą być wydane bezpośrednio po zakupie lub w terminie późniejszym, 

według uznania kupującego. 

 
- Informacja o cenie będzie umieszczona w Katalogu Wystawy. 

- Sprzedaż Królików prowadzić będą wyłącznie Organizatorzy w czasie przewidzianym na 
zwiedzanie. 

- Sprzedawane będą wyłącznie króliki, których Rodowody Wystawca przekaże Organizatorom. 

- Brak Rodowodu skutkuje bezwzględnym wycofaniem królika ze sprzedaży. 

- Sprzedaż na własną rękę na terenie obiektu, w którym odbywa się Wystawa, bez zgody 
Organizatora jest zabroniona i może skutkować odmową przyjęcia królików na kolejną Wystawę. 

- Sprzedaż królików poza obiektem, w którym odbywa się Wystawa jest zabroniona. 

 
Terminarz: 
w Piątek  15.11.2019r. od godz:22.00   Dostarczenie Zwierząt  na Wystawę       
W Sobotę 16.11.2019  do  godz .8.00 Dostarczenie Zwierząt  na Wystawę     
W Sobotę 16.11.2019  Od  godz .8.00  Ocena królików        (Ocena królików z udziałem wyłącznie Zespołu Sędziowskiego                                                                        
                     Wystawy i osób funkcyjnych wyznaczonych przez Organizatora). 

W Sobotę 16.11.2019  Od  godz .20.00 -  Wieczór Hodowcy   
W Niedzielę 17.11.2019   od godz 8.00 do  14.00   Wystawa Królików  (Cena biletu wejściowego: 5 zł dla osób pełnoletnich,  

        dzieci i młodzież do 18 roku życia wstęp wolny.) 

W Niedzielę 17.11.2019    po godz 14.00    -  Podsumowanie Wystawy i wręczenie nagród 

Wydawanie Królików  - Po zakończeniu Ceremonii Rozdania Nagród 
 

Ocena królików z udziałem wyłącznie Zespołu Sędziowskiego Wystawy i osób funkcyjnych wyznaczonych przez Organizatora. 

 
Zgłoszenia Królików na Wystawę: 
Zgłoszenia królików na Wystawę należy dokonać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres 
mzhkidi@onet.pl .Przyjmujemy zgłoszenia jedynie do ilości 900 sztuk zwierząt powyżej tej 

ilości będziemy zmuszeni odmawiać rejestracji. 
(będzie się liczyła data wpływu zgloszenia ) - do dnia 10.11.2019r. 
Chcąc uzyskać możliwość bezpłatnego wjazdu na teren Wystawy, należy podać w Zgłoszeniu 

markę, model i dokładny numer rejestracyjny samochodu. 

 
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń : Przemysław Łątka 787 -530-121 
Opłaty związane z Wystawą należy uiścić do dnia 10.11.2019r. (liczy się data wpływu). 
 
 
 



 
Konto Bankowe: 

Mazowiecki Związek Hodowców Królików 

i Drobnego Inwentarza z/s w Kołbieli 

Kołbiel ul. 3-go Maja 2 

05-340 Kołbiel 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

02 2030 0045 1110 0000 0256 4070 
 
WAŻNE!!! 
 
Dla Hodowców Wystawiających Króliki możliwość wejścia na wystawe w Sobotę  
dopiero po zakończeniu oceny Sędziowskiej  
 
Uwaga!!! Obiekt w trakcie trwania Wystawy będzie monitorowany. 
 
Nie będzie możliwości dokonania opłat w dniu Wystawy. 

Brak wpłat w przewidzianym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wystawie. 
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres poczty elektronicznej:   mzhkidi@onet.pl 
* 

Postanowienia końcowe: 
1. Koszt dowozu zwierząt ponosi Wystawca. 

2. Zwierzęta dostarczone na Wystawę z objawami chorobowymi będą zwracane Wystawcy, 

bądź usuwane z Wystawy. 
3. Zgłoszenie zwierząt na Wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 
4. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie Wystawy. 

5. W sprawach nieujętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 
6. Za zwierzęta padłe podczas Wystawy nie będzie wypłacane odszkodowanie. 
7. Za każdego królika zaginionego, bądź padłego  podczas Wystawy Organizator wypłaci odszkodowanie 

  w wysokości do 100zł -300zł (w zależności od rasy królika ). 

8. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (każdy indywidualnie zamawia) : 
 
HOTEL - JAWCZYCE 
Jawczyce ul Piastowska 69 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Pani Krystyna 668 550 047 
 
Kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjnych: 
Komisarz Wystawy – Jan Sosnowski 502 471 024 

Reprezentujący Zarząd MZHKiDI – Przemysław Łątka 787-530-121 


