ZGŁOSZENIA OGIERÓW NA POKAZ
Zgłoszenia ogierów przyjmuje Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni
w Katowicach
na
adres
email:
biuro@ozhk-katowice.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021r. lub wyczerpania
limitu miejsc (43).
Potwierdzeniem
uczestnictwa
w Pokazie
Ogierów jest wpłata
wpisowego w wysokości 200 zł (do 28.01.2021) od zgłoszonego konia
na konto organizatora: NR konta ING 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675
(ŚOZHK Katowice ul. Grabowa 1a, 40-172 Katowice). O przyjęciu ogierów na
pokaz decyduje kolejność zgłoszeń. W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię
i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Pokaz Ogierów Radzionków
2021”.
W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe
nie będzie zwracane.
W ślad za zgłoszeniem prosimy o przesyłanie zdjęcia ogiera i materiałów
informacyjnych dotyczących pochodzenia lub kariery zgłaszanego konia.
Istnieje możliwość wyświetlenia podczas pokazu materiałów filmowych
(długość filmu max 3 minuty). Prosimy o ich przesłanie wraz z pozostałymi
materiałami.

REGULAMIN POKAZU
Organizator: Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
oraz Ośrodek Jeździecki Cichoń Dressage.
Data: 27.02.2021 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Ośrodek Jeździecki - Cichoń Dressage, ul. Anieli Krzywoń 1,
41-922 Radzionków.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid 19 pokaz
ogierów przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi
na dzień 27 lutego 2021r. obostrzeniami.
Obecnie pokaz planowany jest jako impreza zamknięta bez udziału
publiczności. W trakcie pokazu realizowana będzie przez „Świat
Koni” oraz „Clip My Horse” transmisja online.

Właścicieli koni prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra
Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans,
zasłanianie ust i nosa, częste mycie rąk i ich dezynfekcja).
1. W pokazie mogą brać udział ogiery hodowlane wpisane do ksiąg
zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych, a także
ogiery uznane w innych księgach hodowlanych, których właściciele
deklarują wolę uznania ich przez właściwe Komisje Ksiąg Stadnych
przy PZHK, będące własnością członków Związku opłacających
aktualne składki.
2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera (w ręku lub użytkowy).
3. Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-7 minut łącznie
z dekoracją pamiątkowym flots, statuetką i dyplomem okazjonalnym.
4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport
z adnotacją o
aktualnym szczepieniu przeciwko grypie
(harmonogram szczepień).
5. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu
o dane zawarte w bazie koni PZHK oraz o dane podane
w zgłoszeniach koni.
6. Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu,
ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz
ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody
materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania
czempionatu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją
i obsługą koni biorą udział w czempionacie na własną
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualny udział osób
nieletnich w prezentacji koni ponoszą rodzice lub opiekunowie
prawni.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
niezgodności danych wynikające z błędnie podanych w zgłoszeniu
informacji lub braków formalnych.
8. Wpisowe w wysokości 200 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera
należy uiścić do dnia 28.01.2021 na konto organizatora: NR konta ING
59 1050 1214 1000 0090 6992 1675 (ŚOZHK Katowice, ul. Grabowa 1a,
40-172 Katowice tytułem „„Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia
– Pokaz Ogierów Radzionków 2021”
9. Każdy właściciel ogiera może zgłosić maksymalnie dwa ogiery
do pokazu *

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
1. Oznaczone boksy dostępne będą 26.02.2021 r. od godziny 10:00
(stajnie namiotowe w ośrodku przy halach).
2. Siano dla prezentowanych ogierów należy zabezpieczyć we własnym
zakresie. Istnieje możliwość zakupienia siana na miejscu w cenie 10 zł
za kostkę.
3. Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na
wyznaczonym miejscu (zgodnie z oznakowaniem) i pozostawić
porządek po swoich pojazdach.
4. Odprawa organizacyjna o godz. 9.30 w hali pokazowej (odbiór
numerów startowych od godziny 8:30).
5. Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie
ogierów.
6. Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy
umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.
7. Możliwa jest tylko jedna prezentacja ogiera, która odbywa się zgodnie
z wyborem właściciela:
w ręku: w pozycji „na stój”, w stępie i kłusie (możliwa jest prezentacja
w ruchu luzem), albo w zaprzęgu, lub w skoku przez przeszkody.
8. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym
flots statuetką w wyznaczonym miejscu a następnie ogiery
przeprowadzane będą kłusem na drugą część hali.
Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał
się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.ozhk-katowice.pl
i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w
Katowicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę,
aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także
rozpowszechnianie informacji o wynikach poprzez przez multimedia,
w tym, prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.
* Nie dotyczy organizatorów pokazu

