PTUJ, dne 8.10.2014
Zadružni trg 12
2250 Ptuj
PRAVILNIK MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE
MALIH ŽIVALI IN SOBNIH PTIC
1. ČLEN:
Kraj razstave: .................................................Ptuj – dvorana Mladika
Datum razstave: .............................................7.11.2014 do 9.11.2014
Dovoz živali: ..................................................6.11.2014 od 8.00 do 12.00 ure
Ocenjevanje živali: .........................................6.11.2014 od 13.00 ure
Otvoritev razstave: .......................................... .7.11.2014 ob 9.00 uri
Razstava bo odprta na ogled: ............................7. in 8.11.2014 od 8.00 do 19.00 ure
9.11.2014 od 8.00 do 16.00 ure
Zaključek razstave: ...........................................9.11.2014 ob 16.00 uri
2.ČLEN:
Na razstavi lahko sodelujejo le društva, ki jih organizator posebej povabi.
3.ČLEN:
Prijavnica mora biti lastnoročno podpisana, s pečatom društva. Zaradi veterinarskih ukrepov
prosimo, da na prijavnico vpišete označbe živali.
4.ČLEN:
Cena razstavnine je 1,5€ po živali (kletka). Razstavnina se plača ob dovozu živali na razstavo.
Plača se tudi katalog, katerega cena je 5€ in velja kot stalna vstopnica.
5.ČLEN:
Razstavljajo se lahko le zdrave živali, kar se ugotavlja ob prevzemu. Upoštevati se morajo vsa
druga inšpekcijska navodila.
6.ČLEN:
Razstavljajo se lahko le male pasemske živali v vseh barvah, ki so priznane po Evropskem
standardu. Vse živali morajo biti označene (obročkane, tetovirane).
7.ČLEN:
Kunci, golobi, ptice in kokoši se razstavljajo posamezno, okrasna in vodna perutnina pa v
voljerah.
8.ČLEN:
Živali ocenjujejo sodniki sodniškega zbora Slovenije.

9.ČLEN:
Naslov PRVAK PASME se dodeli živali z oceno 96 ali 97 točk.
Naslov PRVAK BARVE se dodeli živali z oceno 96 točk.
Pri okrasni in vodni perutnini pa pisna ocena odlično. Za pridobitev naziva prvak pasme ali
prvak barve morajo biti razstavljeni najmanj 4 golobi, ptice ali kunci. Pri kokoših pa 1 + 2
obeh spolov, vodna perutnina pa 1 + 1.
V kolikor je razstavljenih več kot 20 živali iste barve se podeli naziv PRVAK BARVE v obeh
spolih. V barvi katera že ima PRVAK PASME se ne podeli PRVAK BARVE.
10.ČLEN:
Člani, častni člani kateri ne bodo sodelovali pri organizaciji te razstave in bodo samo
razstavljali živali plačajo pristojbino enako kot člani povabljenih društev.
11.ČLEN:
Delo sodnikov se konča, ko se podelijo naslovi prvakov in oddajo pisno poročilo (zapisnik)
vodstvu razstave.
12.ČLEN:
Vodstvo razstave sprejme vse pisne pritožbe, ki jih bodo nanj naslovili posamezniki. K
pritožbi mora biti priložena kavcija 30€. Pritožbe rešuje komisija, ki sestoji iz treh članov
vodstva razstave. V primeru, da je pritožba oproščena, se kavcija vrne, v nasprotnem primeru
pa se obdrži. Pritožbe na ocenjevanje morajo prispeti 8.11.2014 do 14 ure. Ustnih pripomb ne
bomo upoštevali.
13.ČLEN:
Vsi razstavljavci prejmejo pisno priznanje, lastniki živali z naslovom Prvak pa pokale ali
plakete, odvisno od finančne zmožnosti društva.
14.ČLEN:
Organizator se obvezuje, da bo za razstavo natisnil katalog razstave.
15.ČLEN:
Na razstavnem prostoru je prepovedana samostojna prodaja živali. Razstavljavci
organizatorju razstave pri dovozu živali predajo oznake živali namenjenih prodaji.
Organizatorju pripada 10% cene prodanih živali.
16.ČLEN:
Za vse slučaje škode ali pogina po krivdi organizatorja, se odškodnina prizna oškodovancu in
se komisijsko ugotovi. Komisijo sestavljata dva člana razstavnega odbora in latnik živali.

GOJITELJSKI POZDRAV!
RAZSTAVNI ODBOR

