  Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
oddział w Nowy Targ


zaprasza na:

69 Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa PZHKiPE
                                 


Imprezy będzie odbywać się :

w Szkole Podstawowej nr5 
w Nowym Targ ul. Orkana 17


Przyjęcie ptaków do konkursów odbędzie się: 
·	dla kanarków kolorowych, kształtnych i egzotyki: w środę 25 listopada 2015 r. w godzinach od 1300 do 2100.

Ocena ptaków odbędzie się w dniach 26 listopada (dla kanarków kolorowych, kształtnych i egzotyki) 

Wystawę będzie można zwiedzać 
w dniach 27 i 28 listopada w godzinach od 900 do 1900             oraz 29 listopada od 900 do 1500.


Opłata za ptaki wystawowe wynosić będzie:
·	dla ptaków zgłoszonych emailowo w terminie do 20 listopada 25 zł (6euro) za kolekcję ptaków i 7 zł (1,5 euro) za ptaka pojedynczego. 
·	dla ptaków bez zgłoszenia emailowego lub ze zgłoszeniem po dniu 20 listopada 35 zł (8,5 euro) za kolekcję ptaków i 13 zł (3 euro ) za ptaka pojedynczego.
·	Wszystkie kanarki kolorowe wystawione będą w jednolitych białych klatkach kartonowych należących do organizatora wystawy.
Nie ma możliwości wystawienia kanarków kolorowych we własnych klatkach!	
·	Wszystkie kanarki kształtne i egzotykę hodowcy przywiozą w swoich własnych klatkach wystawowych odpowiednich do danej klasy konkursu.


Opłata za katalog będzie wynosić 15 zł (3,5 euro). Zakup katalogu jest obowiązkowy dla wszystkich wystawców.

Emailowe zgłoszenia ptaków można dokonać na adres: 
nowy-targ@pzhkipe.org do  20 listopada 2015 r.


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

Giełda ptaków:
Opłaty za giełdę ptaków i wynosić będą:
·	dla zgłoszenia emailowego w terminie do 22 listopada 20 zł (4,5 euro)  za jeden metr stołu przeznaczonego na giełdę.
·	dla zgłoszenia emailowego po dniu 22 listopada lub bez zgłoszenia 40 zł (9 euro)  za jeden metr stołu przeznaczonego na giełdę.

Każdy sprzedający może wykupić dowolną ilość miejsca giełdowego. Opłata dotyczy 2 dni handlu: 28-29.11.2015 r. 

Emailowe zgłoszenia związane z giełdą ptaków można dokonać na adres: nowytarg@pzhkipe.org" nowytarg@pzhkipe.org do dnia 20 listopada 2015 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:
nowytarg@pzhkipe.org" nowytarg@pzhkipe.org.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 22 listopada 2015 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 zapewnia  klatki wystawowymi dla wszystkich wystawców kanarków kolorowych . Koszt wypożyczenia jednej klatki wystawowej  wynosi 4 zł (1 euro).

Przyjęcia ptaków:
Przyjęcie ptaków do konkursu odbędzie się 
w środę 25 listopada 2015 r. w godzinach od 1300 do 2100.
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.

Baza noclegowa:
Organizator dysponuje bazą noclegową w dniach 25-29 listopada 2015r. w RANCZU LOT (http://rancholot.pl/). Koszt wynajęcia domku na dobę to 200 zł dla 8 lub 10 osób (koszt na osobę to 25 zł za dobę), rezerwacja do 5.11.2015 r. u Pawła Mrugały tel. 668475395. 
 

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 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  69 Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw PZHKiPE.



Sponsorzy wystawy:
·	Urząd Miasta Nowy Targ,
·	Zarząd PZHKiPE.

Program gali:
29 listopada 2015 r. o godzinie 1100 rozpocznie się uroczysta Msza Św. W kościele Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu odprawiona przez Kapelana PZHKiPE ks. Zbigniewa Plute. O godz.15.00 gala wręczenia nagród dla hodowców w Szkole Podstawowej nr 5.
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:
	prezesa słowackiego Klubu Chovateľov Farebných, Postavových Kanárikov a Krížencov,

burmistrza Miasta Nowy Targ,
	prezesa PZHKIPE,

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu,
	kapelana PZHKiPE.

Lista gości zaproszonych przez organizatorów na uroczystość zakończenia:
·	Grzegorz Watycha - Burmistrz Nowego Targu,
·	Krzysztof Kuranda - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5,
·	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,
·	Jan Kamiński - Prezes Sekcji Sędziów PFO,
·	Justyna Krawczyk - sekretarz Sekcji Sędziów PFO, Kierownik Komisji Współpracy Transgranicznej PZHKiPE,
·	Mirosław Hampel - skarbnik Sekcji Sędziów PFO, Komisja Rewizyjna PZHKiPE,
·	Marek Kłuciński - Prezes Zarządu PZHKiPE,
·	Paweł Mrugała - Wiceprezes Zarządu PZHKiPE,
·	Robert Wilamowski - Wiceprezes Zarządu PZHKiPE,
·	Jarosław Mitko - Wiceprezydent PFO ds. hodowlanych,
·	Janusz Woźnicki - Wiceprezes Zarządu PZHKiPE, Kierownik Komisji Statutowej PZHKiPE,
·	Dariusz Wysocki - p/o Sekretarza PZHKiPE,
·	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,
·	Emil Kłoch - Komisja Rewizyjna PZHKiPE,
·	Marek Żyłkowski - Kierownik Komisji CITES PZHKiPE,
·	Tadeusz Brzeziok - Kierownik Komisji Oceniającej Współzawodnictwo PZHKiPE.

Podczas trwania wystawy będzie czynne w dniach 28 -29 listopada  biuro Zarządu PZHKiPE, w którym będzie można: 
- odebrać obrączki na rok 2016,
- otrzymać kalendarze PZHKiPE (darmowe) dla każdego członka PZHKiPE,
- odebrać katalog z konkursu,
- załatwić wszelkie sprawy organizacyjne związane z PZHKiPE.



Serdecznie zapraszam wszystkich!

Paweł Mrugała
Prezes PZHKiPE oddział Nowy Targ 

