ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ
Zgłoszenie na IV Bielańska Wystawa Szczurów, która odbędzie się 07.04.2019 r. w Urzędzie
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - ul. Żeromskiego 29 (wejście B, od strony ulicy Jarzębskiego).

imię i nazwisko
data urodzenia
nazwa hodowli*
e-mail
telefon
* tę rubrykę wypełniają tylko zarejestrowani w związkach zrzeszających hodowców gryzoni rodowodowych
hodowcy.

Dane zgłaszanych szczurów:
imię wraz z
przydomkiem

1

płeć1

data
urodzenia

uszy

sierść

oczy2

barwa

znaczenie

kategoria3

duna/faunabox4

używane skróty: F – samica, M – samiec, FK – samica kastratka, MK – samiec kastrat,

używamy oznaczeń angielskich dla kolorów oczu, czyli: black – czarne, /dark/ ruby – rubinowe, red
– czerwone, pink – różowe, odd-eye – różnooki,
2

należy wpisać kategorię, do której chcemy zgłosić swojego szczura – wykaz kategorii znajduje się w
regulaminie wystawy,
3

należy umieścić informację czy osoba zgłaszająca chce wypożyczyć dunę za opłatą czy przywiezie
własny transporter wystawowy na wystawę. Ilość dun/faunabox do wypożyczenia jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę również umieścić informację jakie zwierzęta mają się znaleźć, w
której dunie/faunaboxie. Chcielibyśmy tylko podkreślić, że na wystawie można jedynie używać
Ferplast Mini Duna (55 x 39 x 27 cm) lub innej firmy o podobnych wymiarach, Ferplast Geo Maxi
(41,3 x 26 x 29,8 cm) oraz Exo Terra Faunarium Large (37 x 22 x 25 cm).
4

Dane szczurów do towarzystwa lub innych szczurów, które będą na wystawie, a nie będą
oceniane: (należy wprowadzić dane tych szczurów w poniższej tabelce, ponieważ w przeciwnym razie nie
zostaną one wpuszczone na teren wystawy)
imię /wraz z możliwym
przydomkiem/

płeć

data urodzenia

duna/faunabox

Chcę siedzieć obok*: (prosimy podać imię i nazwisko danej osoby. Zgłoszenia takie będą realizowane w
miarę możliwości organizatora)

Jest to uzgodnione z tą osobą: tak/nie
Przesyłając formularz zgłoszeniowy zgadzasz się z warunkami wystawy, regulaminem
wystawy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
wewnętrzno-organizacyjne i znajome jest Ci ryzyko związane z wystawą.
UWAGA! Przesłanie formularza zgłoszeniowego zobowiązuje opiekuna szczura do uiszczenia opłaty
za zgłoszenie na wystawę, bez względu na to czy szczur zostanie finalnie doprowadzony do oceny czy
też nie. Na wystawę będą miały wstęp wyłącznie szczury, których zgłoszenia zostaną nadesłane do
dnia 31.03.2019 r. i których zgłoszenie zostanie opłacone. Podczas wstępu na wystawę należy
przekazać wydrukowany formularz zgłoszeniowy, opłacić zgłoszenie, przekazać zaświadczenie
weterynaryjne, zgłosić się na kontrolę weterynaryjną oraz w przypadku osób niepełnoletnich
okazać także podpisaną zgodę opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy, wraz ze skanami/zdjęciami rodowodów, należy wysłać drogą
elektroniczną na adres: wystawy@rodentclub.pl do dnia 31.03.2019 r.

………………………………………………….
własnoręczny podpis

