REGULAMIN ODCZAROWAĆ GRYZONIE III – WYSTAWA SZCZURÓW:

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorami wystawy są: Urząd Dzielnicy Bielany mst. Warszawy, Rodent Club PL,
Specializovaná organizace chovatelů potkanů.
2. Przedstawicielem organizatora jest Barbara Sadrakuła.
3. Na wystawę mogą być zgłaszane i przyjmowane szczury zarejestrowane w SOCHP i RCPL lub w
uznanych przez SOCHP i RCPL innych organizacjach jako szczury rodowodowe oraz szczury bez
rodowodów – do oddzielnych kategorii.
4. Za zgłoszenie szczura na wystawę pobierana jest opłata, niezależnie czy szczur jest doprowadzony
do oceny, czy nie, jeśli wcześniej nie został wycofany. Zgłoszone szczury można wycofać
maksymalnie do 01.09.2018 r., po tym czasie zgłoszenie jest wiążące.
5. Opłaty:
• Wpisowe: 5 zł
• Zgłoszenie każdego szczura:
o dla członków RCPL i SOCHP: 10 zł
o dla pozostałych: 15 zł
• Wypożyczenie duny lub faunaboxa: 10 zł
• Zgłoszenie szczura towarzyszącego (nie podlegającego ocenie): 5 zł
6. W wystawie uczestniczyć mogą tylko szczury zdrowe, posiadające zaświadczenia od lekarza
weterynarii z datą nie starszą niż trzy dni przed wystawą. Szczury chore, kalekie, szczurzyce
będące po kryciu lub w ciąży nie mogą uczestniczyć w wystawach. W przypadku, gdy właściciel
nie zastosuje się do tego przepisu może zostać wyproszony z wystawy wraz ze wszystkimi jego
zwierzętami.
7. Każdy szczur przed wejściem na teren obszaru wystawowego musi przejść wstępną kontrolę
zdrowia. Szczury wykazujące jawne symptomy chorobowe (złamania, skręcenia, otwarte rany,
pasożyty, wydzieliny ustrojowe [nd. małych ilości porfiryny] czy zaburzona równowaga) zostaną
zdyskwalifikowane, a ich właściciel zostanie poproszony o usunięcie ich z wystawy.
8. Szczury wystawiane mogę być wyłącznie w Ferplast Mini Duna (55 x 39 x 27 cm) lub innej firmy o
podobnych wymiarach - maksymalnie 5 szczurów, Ferplast Geo Maxi (41,3 x 26 x 29,8 cm) maksymalnie 3 szczury oraz Exo Terra Faunarium Large (37 x 22 x 25 cm) - maksymalnie 2 szczury.
9. Organizatorzy zapewnią na czas wystawy ściółkę, pożywienie i dostęp do źródła świeżej wody.
Poidło wystawcy muszą zabrać ze sobą.
10. Wystawa jest dostępna dla publiczności.

II. Zgłoszenia.
1. Przyjmowanie zgłoszeń szczurów odbywa się na kartach zgłoszeń. Organizatorzy wystawy
przygotują wzór karty zgłoszenia.
2. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
•

nazwę (imię i przydomek hodowlany) szczura,

•
•

odmianę, barwę i znaczenia, płeć zwierzęcia,
datę urodzenia szczura,

•
•

imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia wystawcy,
kategorię wiekową, do której szczur jest zgłoszony,

•

podpis zgłaszającego,

•

zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie wystawcy odnośnie akceptacji niniejszego
regulaminu, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego
szczura oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do uiszczenia opłat
za wystawę.

3. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę upływa w dniu 01.09.2018 r.
4. Organizatorzy wysyłają wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument ten wraz z
zaświadczeniem od weterynarza stanowi podstawę do wprowadzenia szczura na wystawę.
5. Szczury mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
•
•
•

klasy młodzieży - wiek od 12 do 24 tygodni (od 01.04.2018 do 24.06.2018),
klasy dorosłych - wiek od 24 tygodni (urodzone przed 01.04.2018),
klasy szczurów nierodowodowych - wiek od 12 tygodnia – w przypadku nieposiadania
rodowodu ani odpisu z KW (urodzonych przed 24.06.2018).

6. Kategorie:
1. Rodowodowe – kategorie główne:
•

Najlepszy point (BP),

•

Najlepszy marten (BM),

•

Najlepszy szczur ze znaczeniem (BWM),

•

Najlepszy self jasnego koloru (BLS),

•

Najlepszy self ciemnego koloru (BDS),

•

Najlepszy fuzz (BF),

•

Najlepszy silvermane (BSM),

•

Open (OP) – kategoria specjalna dla szczurów z niestandardowym znaczeniem lub/i
kolorem, dla odmian nowych, nie opisanych w standardzie. W tej kategorii nie będą

przyznawane punkty za kolor ani znaczenia, a jedynie obie te cechy będą opisywane przez
sędziego. Pozostałe cechy oceniane będą normalnie.
•

BIS samców/samic dorosłych,

•

BIS samców/samic młodych.

2. Nierodowodowe – kategorie główne:
•

Najmilszy Szczur Wystawy,

•

Najbardziej Nieśmiały Szczur Wystawy,

•

Największy Łobuz Wystawy,

•

Największy Leniuch Wystawy,

•

Największy Uciekinier Wystawy,

•

BIS samców/samic nierodowodowych.

7. Kategorię można utworzyć pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 szczurów.
8. Przewidywane nagrody:
•

Best in Show:
o

I miejsce: statuetka,

o

II miejsce: rozeta,

o

III miejsce: dyplom,

•

I miejsca w kategoriach: statuetka,

•

II miejsca w kategoriach: rozeta,

•

III miejsce w kategoriach: dyplom,

•

Kategorie specjalne: rozeta.

9. Nagradzanie szczurów ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami
honorowymi są dyplomy, rozety i statuetki. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel szczura.
10. Na wystawach można wyróżniać szczury nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym
organizator zamieszcza informację o fundatorach nagród.
11. Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem
zawierającym wykaz szczurów ocenianych na wystawie. Szczury nie umieszczone w katalogu nie
mogą być oceniane, chyba że stało się tak z winy organizatora (np. oczywiste błędy w przyjęciu i
opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały
prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia
zgłoszeń oraz jeśli została uiszczona opłata za zgłoszenie.

12. W katalogu należy zamieścić:
•
•

•
•
•

wykaz zgłoszonych na wystawę szczurów w podziałach na klasy,
dane o każdym szczurze, które powinny zawierać:
o numer klatki,
o datę urodzenia, płeć, odmianę, umaszczenie,
o imię i nazwisko wystawcy,
program wystawy,
listę sędziów wystawy,
listę sponsorów.

13. Sprzedaż szczurząt na terenie wystawy i w jej pobliżu jest zabroniona.
III. Zasady sędziowania na wystawach.
1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów upoważniony jest Sędzia Główny,
który po konsultacji z sędziami pomocniczymi podejmuje ostateczną decyzję.
2. Decyzje sędziego są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
3. W czasie dokonywania oceny szczurów przy stole sędziego mogą znajdować się tylko asystent
sędziego, organizator wystawy oraz ewentualnie stażyści będący w trakcie szkolenia na sędziego.
4. Sędziowanie odbywa się według planu wystawy. Za brak oceny wynikający ze spóźnienia wystawcy
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Sędziowie są zobowiązani do zachowania maksymalnej możliwej higieny tj. dezynfekcji rąk i stołu
po ocenie każdego szczura.
6. Stewardzi zanoszą szczura do oceny wyłącznie w jego transporterze wystawowym.
Niedopuszczalne jest przenoszenia szczura w rękach.
IV. Szczególne obowiązki organizatorów.
1. W zakresie opieki nad szczurami:
•

na teren wystawy nie mogą być wprowadzane zwierzęta niezgłoszone i nieskontrolowane
przez lekarza weterynarii,

•

punkt czerpania wody dla szczurów powinien być czytelnie oznaczony.

2. W zakresie opieki i udzielania pomocy sędziom:
•
•

wokół stołu sędziego utrzymana musi być pełna dyscyplina i porządek,
należy zapewnić sędziom przerwę na spożycie posiłków oraz odpoczynek,

•

organizator wystawy ma obowiązek poinformowania sędziów przed rozpoczęciem wystawy o
niektórych szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych,

•

organizator, sędziowie oraz wystawcy mają obowiązek nosić identyfikatory dostarczone przez
organizatora.

3. Organizator wystawy zastrzega sobie możliwość wyproszenia z wystawy wystawcy i jego szczurów
w sytuacji, gdy:
•
•
•

stan zwierzęcia/ąt wskazuje ewidentnie na chorobę,
zwierzęta zachowują się agresywnie,
wystawca swoim postępowaniem łamie niniejszy regulamin,

•

zachowanie wystawcy łamie powszechnie przyjęte normy społeczne.

VII. Uprawnienia i obowiązki wystawców.
1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny oraz nagrody (o ile szczur otrzymał odpowiednią
ocenę).
2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z normami społecznymi oraz regulaminem wystawy.
3. Wystawca szczura nie może wszczynać dyskusji z sędzią.
4. Wystawca odpowiedzialny jest za zachowanie się osób mu towarzyszących.
6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz ze szczurem od chwili jej rozpoczęcia aż do
zakończenia, uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach
fakultatywnych, do których zgłosił swoje szczury, oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych ze
szczurami, które zdobyły stosowne tytuły.
7. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wszelkich niezbędnych opłat, wymienionych w
punkcie 5 części I: postanowienia ogólne.
8. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do
pogryzienia ludzi i innych szczurów oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez
jego szczura wypadki i szkody.
9. W szczególności zobowiązuje się wystawcę do:
- uzyskania zaświadczenia weterynaryjnego wystawionego nie później niż 3 dni przed dniem
wystawy. Zaleca się w miarę możliwości dwie wizyty w odstępie tygodnia,
- obowiązkowego przeprowadzenia dwutygodniowej kwarantanny przed wystawą dla zwierząt z
importu, adopcji, sklepu, wpadki, itp. oraz całego stada,
- zgłoszenia organizatorowi czy i jakie szczury będzie miał na wystawie poza wystawowymi i szczurów
tych dotyczą wszystkie zasady dotyczące wystawianych, włącznie z kwarantanną dla zwierząt
będących na wystawie "przejazdem",
- (wystawcę wraz z osobami towarzyszącymi) posiadania i używania własnego środka
antybakteryjnego o jak najszerszym spektrum działania,
- pilnowania, aby nie doszło do dotykania szczurów wystawowych przez zwiedzających, a w obrębie
wystawców tylko po dezynfekcji rąk,

- zgłaszania organizatorowi wystawy sytuacji będących zagrożeniem (nielegalnie wnoszone na
wystawę zwierzęta, zachowania zwiedzających, itp).
10. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do trzymania szczura w transporterze
wystawowym. Wystawca nie może puszczać zwierzęcia na podłogę, duny innych wystawców oraz
stoły.
11. Wystawca nie może wyciągać z transporterów szczurów, które nie należą do niego, bez zgody ich
właścicieli.
12. Wystawca nie może przekazywać zwierzęcia osobom trzecim do potrzymania lub pogłaskania, bez
zgody właściciela zwierzęcia.
13. Wystawcy mogą reklamować swoje hodowle, blogi tudzież inne aktywności za pomocą:
a) wizytówek,
b) ulotek,
c) plakatów, jednakże nie większych niż 120 x 80 cm (długość x szerokość).
14. Plakaty mogą być umieszczane jedynie od poziomu stołu w dół.
15. Roll-upów i większych banerów wystawowych mogą używać wyłącznie partnerzy wystawy. Na
indywidualny wniosek organizator może wydać zgodę poszczególnym osobom. Wnioski takie
należy składać nie później niż do dnia 01.09.2018 r.

