  Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
oddział w Częstochowie


zaprasza na:

68 Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa PZHKiPE
                                 
oraz

III Konkurs Kanarka Harceńskiego
o Puchar Prezesa PZHKiPE
(organizowany wspólnie z Sekcją Kanarków Śpiewających PZHKiPE)

Obie imprezy będą odbywać się jednocześnie

w Hali Sportowej 
w Kłomnicach k. Częstochowy przy ulicy Szkolnej 1


Przyjęcie ptaków do konkursów odbędzie się: 
·	dla kanarków kolorowych, kształtnych i egzotyki: w środę 26 listopada 2014 r. w godzinach od 1200 do 1800,
·	dla kanarków śpiewających: w czwartek 27 listopada 2014 r. w godzinach od 1200 do 1800 oraz w piątek 28 listopada 2014 r. w godzinach od 1200 do 1800.

Ocena ptaków odbędzie się w dniach 27 listopada (dla kanarków kolorowych, kształtnych i egzotyki) oraz 28-29 listopada (dla kanarków śpiewających).

Wystawę będzie można zwiedzać 
w dniach 28 i 29 listopada w godzinach od 900 do 1800             oraz 30 listopada od 900 do 1400.


Opłata za ptaki wystawowe wynosić będzie:
·	dla ptaków zgłoszonych emailowo w terminie do 23 listopada 25 zł za kolekcję ptaków i 7 zł za ptaka pojedynczego.
·	dla ptaków bez zgłoszenia emailowego lub ze zgłoszeniem po dniu 23 listopada 35 zł za kolekcję ptaków i 10 zł za ptaka pojedynczego.
·	opłaty kolekcyjne za kanarki śpiewające określa Regulamin Konkursu Śpiewu Kanarka Harceńskiego o Puchar Prezesa PZHKiPE.

Opłata za katalog będzie wynosić 10 zł. Zakup katalogu jest obowiązkowy dla wszystkich wystawców.

Emailowe zgłoszenia ptaków można dokonać na adres: czestochowa@pzhkipe.org do niedzieli 23 listopada 2014 r.


Opłata za ptaki zgłoszone do konkursu będzie obejmować:
- opiekę weterynaryjną,
- wyżywienie ptaków,
- opłatę za ocenę dla ekspertów,
- zakup nagród,
- opłacenie wyżywienia i noclegów dla wolontariuszy obsługujących wystawę.

Giełda ptaków:
Od tego roku wprowadzamy opłatę za giełdę ptaków i będzie wynosić:
·	dla zgłoszenia emailowego w terminie do 23 listopada 15 zł za jeden metr stołu przeznaczonego na giełdę.
·	dla zgłoszenia emailowego po dniu 23 listopada lub bez zgłoszenia 30 zł za jeden metr stołu przeznaczonego na giełdę.

Każdy sprzedający może wykupić dowolną ilość miejsca giełdowego. Opłata dotyczy 3 dni handlu: 28-30.11.2014 r. 

Emailowe zgłoszenia związane z giełdą ptaków można dokonać na adres: czestochowa@pzhkipe.org do niedzieli 23 listopada 2014 r.

Zgłoszenia emailowe ptaków:
Formularz zgłoszeń zamieszczony został poniżej.
W zgłoszeniu proszę poprawnie wpisać sekcję i klasę wystawową z wykazów zamieszczonych na stronie:
http://pzhkipe.org/sekcje-com/144-sekcje.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
czestochowa@pzhkipe.org.
Termin zgłoszeń upływa w niedzielę 23 listopada 2014 r.
Jeśli ilość ptaków zgłaszanych przez hodowcę przekracza ilość rubryk na zgłoszeniu, to hodowca wypełnia kolejne zgłoszenia. Proszę nie dokonywać zmian na formularzu zgłoszeń!

Zasady konkursu:
Konkurs ptaków odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Regulaminie Konkursów i Wystaw Polskiej Federacji Ornitologicznej. Regulamin można pobrać ze strony:
http://www.pfo.info.pl/images/uchwaly/rf2010/12_10.pdf

Klasa powszechna:
Istnieje możliwość wystawienia ptaków do oceny w klasie  powszechnej. Przewidziane są nagrody dla najlepszych ptaków w tej klasie. W zgłoszeniach emailowych proszę o dopisanie, że ptaki są wystawiane w klasie powszechnej.

Klatki wystawowe:
Organizatorzy dysponują klatkami wystawowymi do wypożyczenia. Koszt wypożyczenia jednej klatki wystawowej  wynosi 4 zł.

Przyjęcia ptaków:
Przyjęcie ptaków do konkursu odbędzie się 
w środę 26 listopada 2014 r. w godzinach od 1200 do 1800.
Przy przyjęciu ptaków każdy hodowca, który zgłosił ptaki elektronicznie musi posiadać wydrukowane 2 egzemplarze zgłoszenia. Jeden egzemplarz będzie dla organizatorów, a na drugim organizatorzy będą kwitować przyjęcie ptaków na wystawę.

Każdy wystawca ptaków otrzyma upominek-niespodziankę od organizatorów wystawy. 

Najlepsi hodowcy:
Zgodnie z Uchwałą nr 11 Zarząd PZHKiPE przyzna nagrody dla najlepszych hodowców PZHKiPE. Przyznane zostaną tytuły w następujących klasach wystawowych:
·	Najlepszy Hodowca PZHKiPE Kanarków Śpiewających sekcja A, B, C,
·	Najlepszy Hodowca PZHKiPE Kanarków Kolorowych sekcja D,
·	Najlepszy Hodowca PZHKiPE Kanarków Kształtnych sekcja E,
·	Najlepszy Hodowca PZHKiPE Drobnej Egzotyki sekcja F1, F2, H, O, P,
·	Najlepszy Hodowca PZHKiPE Dużej Egzotyki sekcja I1, I2, J, K, L, M, N.
W konkursie na Najlepszego Hodowcę PZHKiPE będzie mógł wziąć udział każdy hodowca, który wystawi minimum 8 ptaków w danej klasie wystawowej  czy to w pojedynkach czy to w kolekcjach. Tytuły Najlepszych Hodowców PZHKiPE zdobędą Ci hodowcy, których 8 ptaków uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich hodowców PZHKiPE wystawiających swoje ptaki  w danej klasie wystawowej podczas  68 Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw PZHKiPE.

Klasyfikacja drużynowa:
W konkursie będzie uwzględniona klasyfikacja drużynowa. W konkursie na najlepszą drużynę uczestniczyć będzie każdy oddział PZHKiPE lub inne stowarzyszenie hodowców, przedstawiciele którego wystawią 8 lub więcej kolekcji ptaków. Suma punktów najlepszych 8 kolekcji oddziału/stowarzyszenia zdecyduje o zajętym miejscu.

Sponsorzy wystawy:
·	Urząd Gminy Kłomnice,
·	Urząd Gminy Mykanów,
·	KONSHURT Marek Kasprzyk z Częstochowy
	(http://www.konshurt.com.pl),
·	trofea.pl Częstochowa Al. Kościuszki 18/20
	(http://trofea.pl),
·	Zarząd PZHKiPE.

Noclegi dla hodowców:
Gospodarstwa agroturystyczne "Pokoje Gościnne" Adres: Wancerzów ul. Wyzwolenia 83, 42-244 Mstów, tel.: 506 11 22 95. Liczba pokoi 4. Liczba miejsc noclegowych 14. Strona www: http://pensjonat_mstow.republika.pl/.
Gospodarstwo agroturystyczne: "Dolina Warty" Adres: Cegielnia-Mstów 42-244, ul. Leśna 4, tel.: (034) 321-62-61, tel. kom.: 602-359-678, email: dolinawarty@wp.pl, strona www: http://www.jura.turist.pl/dolinawarty
Agroturystyka "Amonit" Adres Wancerzów, ul. Targowa 31, tel.: 516-853-949, email: ewjana@onet.eu, okres usług: całorocznie, rodzaj pokoje gościnne, liczba pokoi: 5, Liczba miejsc noclegowych: 20
Pałac Nieznanice, strona www: www.nieznanice.pl, cena pokoju 2 osobowego 150 zł ze śniadaniem, pokój 3 osobowy 225 zł ze śniadaniem.   Telefon recepcja 34 3281998  przy rezerwacji podać hasło  "KANARKI".

Program gali:
30 listopada 2014 r. o godzinie 1100 rozpocznie się uroczysta gala wręczenia nagród dla hodowców.
Gala zakończenia Mistrzostw PZHKiPE będzie obejmować:
·	powitanie zebranych gości,
·	wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w konkursie przyrodniczym,
·	wręczenie nagród zwycięskim hodowcom,
·	krótkie przemówienia zaproszonych gości,
·	uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PZHKiPE a słowackim Klubem Chovateľov Farebných, Postavových Kanárikov a Krížencov.

Lista gości zaproszonych przez organizatorów na uroczystość zakończenia:
·	Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice,
·	Krzysztof Smela - Wójt Gminy Mykanów,
·	Wanda Kusztal - zastępca Wójta Gminy Kłomnice,
·	Jacek Staniewski - zastępca Wójta Gminy Mykanów,
·	Barbara Kanoniak - Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach,
·	Katarzyna Jurkowska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach,
·	Ewa Czerwińska-Drab - Wicedyrektor Gimnazjum w Kłomnicach,
·	Marek Kasprzyk - KONSHURT - sponsor wystawy,
·	Norbert Moczarski - trofea.pl - sponsor wystawy,
·	Karol Podolinský - Klub Chovateľov Farebných, Postavových Kanárikov a Krížencov
·	Miroslav Kozej - Klub Chovateľov Farebných, Postavových Kanárikov a Krížencov
·	Jozef Opálka - Klub Chovateľov Farebných, Postavových Kanárikov a Krížencov
·	Michał Horzela - Prezydent PFO,
·	Mariusz Herich - Wiceprezydent PFO ds. organizacyjnych,
·	Artur Kupczak - skarbnik PFO,
·	Henryk Chojnacki - sekretarz PFO,
·	Jan Kamiński - Prezes Sekcji Sędziów PFO,
·	Justyna Krawczyk - sekretarz Sekcji Sędziów PFO, Kierownik Komisji Współpracy Transgranicznej PZHKiPE,
·	Mirosław Hampel - skarbnik Sekcji Sędziów
·	Marek Kłuciński - Prezes Zarządu PZHKiPE,
·	Paweł Mrugała - Wiceprezes Zarządu PZHKiPE,
·	Robert Wilamowski - Wiceprezes Zarządu PZHKiPE,
·	Jarosław Mitko - Skarbnik Zarządu PZHKiPE, Wiceprezydent PFO ds. hodowlanych,
·	Zbigniew Pluta - Kapelan PZHKiPE, Kierownik Komisji Historii i Tradycji,
·	Leszek Rados - Kierownik Sekcji Kanarków Śpiewających PZHKiPE,
·	Wiesław Rozynek - Kierownik Sekcji "Tylko Glostery" PZHKiPE,
·	Władysław Kuraś - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHKiPE,
·	Janusz Woźnicki - Komisja Rewizyjna PZHKiPE, Kierownik Komisji Statutowej PZHKiPE,
·	Emil Kłoch - Komisja Rewizyjna PZHKiPE.
·	Marek Żyłkowski - Kierownik Komisji CITES PZHKiPE,
·	Tadeusz Brzeziok - Kierownik Komisji Oceniającej Współzawodnictwo PZHKiPE.

Podczas trwania wystawy będzie czynne biuro Zarządu PZHKiPE, w którym będzie można: 
- odebrać obrączki na rok 2015,
- otrzymać kalendarze PZHKiPE (darmowe) dla każdego członka PZHKiPE,
- odebrać katalog z konkursu,
- załatwić wszelkie sprawy organizacyjne związane z PZHKiPE.



Serdecznie zapraszam wszystkich!

Marcin Burzyński
Prezes PZHKiPE oddział Częstochowa

