
REGULAMIN 

XVI Regionalnej Wystawy Królików Rasowych Sitno 2022 

 

Organizatorzy: Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych 

Termin Wystawy: 01.07 –03.07. 2022r. 

Miejsce: Teren Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sitnie. 

Warunki Uczestnictwa:  
Uczestnikami wystawy mogą być wszyscy hodowcy królików rasowych, bez względu na 
przynależność organizacyjną. Wszystkie zwierzęta muszą być zdrowe, czyste rasowo, 
prawidłowo oznakowane.  
Warunki Wystawiania Zwierząt:  
Króliki dorosłe wystawiane w kolekcjach: 4 sztuki z jednej hodowli: rasy duże w wieku 8 
miesięcy, rasy średnie w wieku 8 miesięcy, rasy małe i karzełki w wieku 6 miesięcy. 
Warunkiem wystawienia zwierząt w kolekcji jest minimum jedna sztuka innej płci. 
Dopuszczane będzie wystawianie królików pojedynczo w wieku jak wyżej. Będzie możliwość 
wystawiania królików młodych. Rasy duże i średnie 5-7 m-cy, rasy małe 4-5 m-cy. Liczba 
królików jest ograniczona -  liczy się kolejność zgłoszeń.  
Wymogi weterynaryjne: zaświadczenie o stanie zdrowia i szczepieniu zwierząt. Szczepienie 
najpóźniej 2 tygodnie przed wystawą. Ważność zaświadczeń 7 dni od daty wykonania 
badania. 
Oceny i Nagrody: 
Zwierzęta będą oceniane przez osoby uprawnione,  rzeczoznawców według obowiązujących 
wzorców. Wyróżnione zwierzęta w kolekcjach otrzymają tytuł championatu i vice 
championatu kolekcji w każdej rasie i odmianie barwnej . Najwyżej ocenione zwierzęta 
otrzymają tytuł championa i vice – championa wystawy. Sędziowie mają prawo odstąpić od 
oceny w trakcie jej przebiegu w przypadku stwierdzenia:  
1. Choroby lub uszkodzeń na skórze zwierzęcia.  
2. Niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy.  
3. Nieczytelnego tatuażu.  
Podział Nagród:  
1. Championat kolekcji i vice championat kolekcji w każdej rasie i odmianie barwnej – 
warunek : min. 3 kolekcje i ocena min. 380 pkt., ( w przypadku większej ilości kolekcji z taką 
samą liczbą pkt. w danej rasie i odmianie barwnej Komisja Sędziowska dokona porównania w 
celu wyłonienia zwycięzcy);  
2. Tytuł championa otrzyma królik, który uzyska ocenę min. 96 pkt. w danej rasie i odmianie 
barwnej – warunek: min. 1 wystawca – 5 królików ( w przypadku większej ilości zwierząt z 
oceną min.96 pkt. w danej rasie i odmianie barwnej Komisja Sędziowska dokona porównania 
w celu wyłonienia jednego zwycięzcy);  
3. Tytuł Vice - championa otrzyma królik, który otrzyma ocenę min. 95 pkt. w danej rasie i 
odmianie barwnej. Pozostałe warunki jak w pkt. 2.  
4. Z młodych królików zostanie wyłoniony zwycięzca w rasie warunek 5 królików dwóch 
wystawców 
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w poszczególnych gatunkach przyznane będą 
dodatkowe wyróżnienia przez Organizatora Wystawy.  
Opłaty Wystawowe:  
1. Dla wszystkich hodowców:  
Wpisowe: 100 zł.  



Opłaty klatkowe:  
 Króliki –10zł/ szt.  
W ramach wpisowego wystawcy otrzymują:  
- Katalog  
- Kartę wolnego wstępu  
W przypadku zgłoszenia powyżej 50 królików z danej rasy będzie przyznawany tytuł 
championa i vice - championa oddzielnie dla samców i samic.  
Sprzedaż zwierząt:  
Jeśli eksponowane zwierzę przeznaczone jest do sprzedaży należy to zaznaczy na karcie 
zgłoszenia podając jego cenę. Nie będzie możliwości zmian cen oraz dodania kolejnych 
zwierząt do sprzedaży w trakcie trwania wystawy. Po ocenie królików będzie możliwość 
korekty ceny wyróżnionych zwierząt. 
W przypadku sprzedaży zwierząt podczas wystawy, organizator będzie pobierał opłatę od 
każdej sprzedanej sztuki w wysokości:  
10zł rasy małe, 15zł rasy średnie 20zł rasy duże. Wydawanie zwierząt po 16:00 w pierwszy i 
drugi dzień wystawy.  Wystawca sam uwzględni dodatkową opłatę.  
Informacja o końcowej cenie sprzedaży będzie umieszczona w katalogu wystawy. Każde 
zwierzę przeznaczone do sprzedaży na wystawie musi mieć dołączoną kartę rodowodową. 
Rodowody zwierząt przeznaczonych do sprzedaży należy w opisanej kopercie dostarczyć 
organizatorowi w dniu przyjęcia zwierząt na wystawę. W przypadku braku rodowodu zwierzę 
nie będzie przyjęte do sprzedaży. Sprzedaż zwierząt na wystawie prowadzić będą wyłącznie 
organizatorzy. Sprzedaż na własną rękę zarówno na terenie wystawy, jak i w jej pobliżu jest 
zabroniona. Zakupione zwierzęta będzie można odebrać w dniu zakupu po godzinie 16:00. 

Zgłoszenia: Zgłoszenia na wystawę należy przesłać na adres e mailowy:  

wystawalzhkr@gmail.com 

zgłoszenia przyjęte będą potwierdzane.  W razie problemów proszę dzwonić pod nr: 
 606804230. 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Lubelskiego Związku Hodowców Królików 
Rasowych z dopiskiem  

Wystawa Sitno 2021 : 85 1750 0012 0000 0000 3423 0358 
Zgłoszenie bez uiszczenia opłaty nie będzie przyjmowane. Termin przyjmowania zgłoszeń 
wraz z opłatami do dnia 19.06.2022r. Nie będą przyjmowane opłaty na miejscu.  
 Terminarz Wystawy: 

Zgłoszenia do 19.06.2022 roku. 
Dowóz Zwierząt: 01.07.2022. od godz. 07:00 do godz. 10:00 

 
WJAZD ZE ZWIERZĘTAMI TYLKO PRZEZ NIECKĘ DEZYNFEKUJĄCĄ 

 
Ważenia dokonuje hodowca i wpisuje na kartę ocen 

Ocena: 01.07.2022r. o godz. 10:00 
Ekspozycja:02.07.2022 roku od godziny 9:00 do godziny 17:00 i 03.07.2022 roku od godziny 

10:00 do godz. 16:00 
Podsumowanie Wystawy, Rozdanie Nagród : 02.02.2022r. o godz. 16:00 

Zakończenie Wystawy:02.07.2022 roku  
Uwagi Końcowe:  
1. Koszt dowozu zwierząt na wystawę ponosi wystawca.  
2. Za króliki zgłoszone a nie przywiezione organizator pobiera opłatę w wysokości 10zł/szt.  
3. Opiekę nad zwierzętami oraz karmienie zapewnia organizator.  



4. Wystawca zobowiązany jest zabrać ze sobą karmidło i poidło (co najmniej 0,5l) do 
każdego wystawionego zwierzęcia. Zwierzęta bez poideł nie będą przyjmowane na wystawę.  
5. W przypadku karmienia specjalnymi paszami prosimy o dostarczenie karmy.  
6. Za zwierzęta padłe w czasie wystawy nie z winy organizatora nie będą wypłacane 
odszkodowania.  
7. Za każde zaginione zwierzę podczas wystawy organizator wypłaci odszkodowanie w 
wysokości do 150 zł.  
8. Wystawca może dokonać zmiany zwierzęcia zgłoszonego do konkursu tylko w obrębie tej 
samej rasy i odmiany barwnej.  
9. Każdy wystawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem klatki i warunkami w jakich będzie 
przebywać jego zwierzę podczas wystawy.  
10. Wyjmowanie zwierząt z klatek przez osoby nieupoważnione przez organizatora jest 
zabronione.  
11. Po zakończeniu wystawy zwierzęta będą wydawane przez organizatorów wystawy. 
Króliki pozostają na wystawie od przyjęcia do wydania królika.  
12. Podczas oceny zwierząt przez sędziów hodowcy nie mogą przebywać na Sali 
Wystawowej. W przypadku nie dostosowania się hodowcy do tego wymogu, jego zwierzęta 
mogą zostać usunięte z wystawy.  
13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator wystawy.  
14. Zgłoszenie na wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  
15. Dodatkowe informacje na temat wystawy można uzyskać pod numerem telefonu 606 804 
230.  
16. Uwaga!!! Obiekt w trakcie trwania wystawy będzie monitorowany.  
17. Decyzja sędziowska jest ostateczna i nie podważalna.  
18. Podczas trwania wystawy na terenie obiektu całkowity zakaz spożywania alkoholu.  
 


