Postagalambsport

66. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
Kiskunfélegyháza, Sportcsarnok - 2023. január 14.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35.

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2023. január 13. péntek
10:00-ig
Galambok fogadása
13:00-15:00 Galambok standard bírálata
15:00-16:00 Standard galambok eredményszámolása
2023. január 14. szombat
08:00-17:00 Kiállítás nyitva tartása
11:00-11:30 A 66. Postagalamb kiállítás hivatalos megnyitója
11:30-tól
Standard- és Sportkategória díjainak átadása
19:00-02:00 Díjkiosztó vacsora.
2023. január 15. vasárnap
08:00-10:00 Galambok kiadása
(a kiállítás zárva, már nem látogatható)
A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sportszövetség 25.000,- Ft eszmei értékig
vállal felelősséget! A galambok átvétele és kiadása
csak írásos tagszövetségi meghatalmazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 2 napnál nem
régebbi, új típusú állatorvosi igazolással lehetséges.
A kiállító a részvételével hozzájárul, hogy a galambjáról videó és fénykép felvétel készüljön!
Ez a soron következő Közép-Európa Kupa
résztvételének feltétele.
Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a nevezett
galambot nem állítja ki és nem tudja igazolni a
távolmaradást - az 2 évig nem állíthat ki galambot Országos Kiállításon,
és az olimpiára a galamb nem juthat ki!

A csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak környékén, mind az utcán galamb eladása,
és galamb gyógyászati készítmények árusítása
hatóságilag TILOS!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a
csarnokban lévő rendezvényért vállal felelőséget.
133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet az üzletek működési rendjéről, valamit az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenység
végzésének feltételéről szóló törvényrendelet
210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételéről
Belépőjegy: 4000 Ft
(hölgyeknek, 14 éven aluliaknak ingyenes)
Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 50.000,- Ft
Befizetési határidő: 2022. december 10.
Díjkiosztón a vacsora meghívó alapján,
a további vendégek részére regisztráció
szükséges !
Plusz vendég: 10.000.- / fő
Helyszíne: Constantinum Sportcentrum
6100 Kiskunfélegyháza, Jókai Mór u. 4.
Rendelés: 2023. január 05-ig a Szövetségi
Irodában
info@postagalamb.hu
Jegyátvétel: 2023. január 14-én 12:00 óráig
a Szövetségi Standon
A Tagszövetségek a saját kiállításaikat
2022. december 10-ig rendezzék meg !
Tóth István, a Bíráló testület elnöke
Az országos kiállítással kapcsolatos
információk a
http://www.postagalamb.hu
weblapon megtalálhatóak.
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