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EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW DROBIU, GOŁ ĘBI, PTAKÓW 
OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I ŚWINEK MORSKICH 

Regulamin Europejskich Wystaw  

1. Ubieganie si ę o przeprowadzenie wystawy 

1.1. 
KaŜde państwo członkowskie moŜe się ubiegać o przeprowadzenie wystawy europejskiej. 
Wystawa powinna obejmować wszystkie oddziały (grupy zwierząt: drób, gołębie, ptaki, króliki 
i świnki morskie). Impreza moŜe być przeprowadzona przez jeden oddział lub więcej oddzia-
łów kraju członkowskiego. Przed wystawcami i europejskim stowarzyszeniem hodowców EE 
odpowiedzialny jest jeden oddział lub ogół oddziałów kraju członkowskiego. Odpowiedzial-
ności nie moŜna przenosić. Przy ubieganiu się o zorganizowanie wystawy naleŜy podać 
miejscowość, czas i kraj wystawowy. Jako wystawy europejskie mogą być uznane tylko te 
wystawy, które są powierzane krajowi przez europejskie stowarzyszenie hodowców EE.  

1.2. 
Kierownictwo wystawy przy otwarciu wystawy musi odprowadzić do kasy stowarzyszenia 
1 euro od kaŜdego zgłoszonego zwierzęcia (z kraju i z zagranicy). 

1.3. 
Kandydat podczas ubiegania się o zorganizowanie wystawy akceptuje wszelkie postanowie-
nia europejskiego stowarzyszenia, o ile dotyczą one przeprowadzenia wystawy europejskiej. 
Podstawy prawne zostaną zawarte w specjalnej umowie. Taka umowa zawiera postanowie-
nia uzupełniające, które mogą być roŜne w zaleŜności od wystawy. 

1.4. 
JeŜeli kandydat nie moŜe w pełni spełnić warunków, wówczas musi to pisemnie zgłosić przy 
ubieganiu się o wystawę. Prezydium decyduje o zwolnieniach z poszczególnych przepisów. 

1.5. 
Organizator ustanawia kierownictwo wystawy, o ile regulamin nie stanowi inaczej. Członko-
wie kierownictwa wystawy noszą identyfikatory ze swoim nazwiskiem i pełnioną funkcją. 

1.6. 
Wystawę europejską naleŜy połączyć z młodzieŜową wystawą europejskiego stowarzyszenia 
hodowców. Odpowiednie warunki reguluje osobny regulamin. 

2. Terminy i ochrona terminu 

2.1. 
Termin przeprowadzenia wystawy europejskiej naleŜy tak ustalić, aby moŜliwie jak najmniej 
kolidował z datami tradycyjnych, duŜych wystaw krajowych, najlepiej pomiędzy środkiem 
a końcem listopada. 
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2.2 
KaŜdy kraj zobowiązany jest do nie przeprowadzania Ŝadnych krajowych wystaw w dniu eu-
ropejskiej wystawy, jak równieŜ na dwa tygodnie przed i dwa tygodnie po niej. Wyjątkiem są 
wystawy na terenach przygranicznych o międzynarodowym charakterze, jednakŜe przy 
udziale mniej niŜ 100 zwierząt. Wystawy krajowe państw członkowskich nie mogą być prze-
prowadzane w dniu europejskiej wystawy, jak równieŜ tydzień przed i tydzień po niej. 
O ewentualnych wyjątkach decyduje prezydium, po złoŜeniu odpowiedniego wniosku. 

 
3. Uczestnictwo 

3.1. 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w wystawie są tylko ci hodowcy, którzy przynaleŜą do 
członkowskiego związku europejskiego stowarzyszenia. Pojedynczy (nie zrzeszeni) hodowcy 
nie mają prawa do wzięcia udziału w wystawie. 

3.2. 
Wyjątki moŜe zatwierdzić tylko prezydium europejskiego stowarzyszenia. 

4. Rasy 

4.1. 
MoŜna wystawiać wszystkie rasy i odmiany barwne, które są uznane w standardzie europej-
skim (króliki i świnki morskie), znajdujące się na liście ras europejskiego stowarzyszenia ho-
dowców (gołębie i drób) lub uznane w standardach państw członkowskich europejskiego 
stowarzyszenia hodowców (wszystkie branŜe). 
 

5. Znakowanie zwierz ąt 

5.1. 
Wszystkie wystawiane zwierzęta muszą nosić dopuszczone oznaczenia krajów członkow-
skich europejskiego stowarzyszenia hodowców. Dla oznaczeń obowiązują przepisy po-
szczególnych państw członkowskich. Nie dopuszcza się otwartych obrączek. W branŜy dro-
biu zezwala się na tzw. znaczniki piskląt. Maksymalny wiek wystawianych zwierząt w branŜy 
drobiu i gołębi moŜe wynosić 6 lat (np. 2002-2007). 

6. Zgłoszenie zwierz ąt 

6.1. 
KaŜde kierownictwo wystawy powinno wymagać zgłoszeń wstępnych, które muszą zawierać 
następujące dane: 
a) szacowana liczba zwierząt 
b) szacowana liczba wystawców 
c) osoba kontaktowa dla danej branŜy (grupy zwierząt) 
d) nazwisko i adres przewidzianych sędziów dla kaŜdej grupy zwierząt zgodnie z kolejnością 
zaangaŜowania. 
Pismo zawiadamiające traktować naleŜy jako oficjalne zaproszenie i musi zawierać pierwsze 
informacje o przebiegu wystawy. Pismo zaproszenia naleŜy sporządzić w trzech oficjalnych 
językach europejskiego stowarzyszenia hodowców. Zaproszenia naleŜy doręczyć prezesom 
członkowskich związków stowarzyszenia do 30 listopada roku poprzedzającego. 

6.2. 
Wstępne zgłoszenie naleŜy doręczyć kierownictwu wystawy europejskiej najpóźniej do 31 
marca roku, w którym ma się odbyć wystawa. 
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6.3. 
Wydanie dokumentów zgłoszeniowych następuje podczas walnego zgromadzenia europej-
skiego stowarzyszenia hodowców, według państw i branŜ. Do kaŜdego formularza zgłosze-
niowego naleŜy dołączyć kartę informacyjną, która w skróconej formie zawiera wszystkie 
waŜne dane, w szczególności postanowienia w sprawie nadawania tytułu. Państwa człon-
kowskie nie biorące udziału w walnym zgromadzeniu, otrzymają te dokumenty w terminie 
późniejszym drogą pocztową. Przy doręczaniu dokumentów zgłoszeniowych naleŜy równieŜ 
przedłoŜyć przepisy weterynaryjne. 

6.4. 
Wszystkie regulaminy i dokumenty zgłoszeniowe naleŜy opublikować wraz z dodatkowymi 
informacjami, dotyczącymi wystawy europejskiej, na stronie internetowej europejskiej wysta-
wy i na stronie internetowej stowarzyszenia europejskiego, najpóźniej do czasu przyszłego 
posiedzenia europejskiego. 

6.5. 
BranŜy ptaków ozdobnych i świnek morskich pozostawia się moŜliwość dostarczenia swoich 
zwierząt o jeden dzień później i Ŝądania oceny tego samego dnia.  

6.6. 
Termin głównego zgłoszenia ustala kierownictwo wystawy we współpracy z prezydium euro-
pejskiego stowarzyszenia w taki sposób, aby potwierdzenie zgłoszenia (formularza B) było 
do dyspozycji osób kontaktowych państw wystawiających, najpóźniej na trzy tygodnie przed 
dniem dostarczenia. Oficjalne formularze świadectwa zdrowia naleŜy równieŜ dosłać z for-
mularzem B. Zgłoszenie musi odbyć się w jednym z 3 oficjalnych języków europejskiego 
związku hodowców. 

6.7. 
Zgłoszenia muszą być składane za pośrednictwem osób kontaktowych według branŜ (grupy 
zwierząt). 

7. Osoby do kontaktu 

7.1. 
Kierownictwo wystawy w zaproszeniu musi Ŝądać podania adresów osób do kontaktu (osoby 
kontaktowe), najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego u prezesów związków 
europejskiego stowarzyszenia hodowców. Osoby kontaktowe naleŜy zgłosić do kierownictwa 
wystawy najpóźniej do 31 marca. Prawa i obowiązki osób kontaktowych są regulowane 
w osobnymi przepisami dotyczącymi ich obowiązków. 

7.2. 
Po zgłoszeniu kierownictwu wystawy osób kontaktowych przez związki członkowskie, kore-
spondencja, o ile dotyczy zgłaszania zwierząt, realizowana będzie poprzez te zgłoszone 
osoby. 

7.3. 
Kierownictwo wystawy powołuje dla kaŜdej branŜy kompetentną osobę do kontaktu. Osoba 
ta, jako partner do kontaktu i osoba udzielająca informacji, jest do dyspozycji osób kontakto-
wych przed i podczas wystawy. 

7.4. 
KaŜde państwo, które weźmie udział w wystawie, moŜe wystawić jedną osobę kontaktową. 
JeŜeli z jednej branŜy (grupy zwierząt) jednego państwa w sposób wiąŜący zostanie zgło-
szonych ponad 100 zwierząt, wówczas ta branŜa otrzyma własną osobę kontaktową. 
Osoby kontaktowe są wynagradzane przez kierownictwo wystawy. Wynagrodzenie zawiera 
koszty za noclegi i wyŜywienie pomiędzy przybyciem i wyjazdem wystawianych zwierząt. 
Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona analogicznie do wynagrodzenia sędziów 
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w umowie wystawienniczej. Rozliczenie z osobami kontaktowymi musi zostać zrealizowane 
podczas wystawy.  
Osoby kontaktowe, które działają równieŜ jako sędziowie, podczas dni, w których są wyna-
gradzani jako sędziowie (dzień przyjazdu, dni wystawy, dzień wyjazdu) nie otrzymują dodat-
kowego wynagrodzenia jako osoby kontaktowe. 
Przy liczbie zgłoszeń poniŜej 100 zwierząt z jednego kraju, lub branŜy, wynagrodzenie dla 
osób kontaktowych realizowane jest procentowo w stosunku do zgłoszonych zwierząt. 

7.5.  
Kierownictwo wystawy niezwłocznie po przybyciu osób kontaktowych musi im przekazać 
identyfikatory (plakietki) z nazwiskiem i funkcją, dzięki którym te osoby mają wolny dostęp do 
obszaru wystawowego: do parkingu i wystawy. 
PowyŜej 200 zwierząt jednego kraju i branŜy, na kaŜdą dodatkową liczbę zwierząt do 200, 
zostanie przydzielony kolejny identyfikator dla pomocników osoby kontaktowej. 

8. Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców EE 

8.1. 
Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia i jego sekretarz generalny reprezentują wspólnie 
interesy europejskiego stowarzyszenia wobec kierownictwa wystawy. Wraz z kierownictwem 
wystawy muszą przeprowadzić wszystkie niezbędne, podstawowe prace wstępne. Wynego-
cjowane warunki potwierdza prezydium stowarzyszenia, zanim uzyskają moc obowiązującą.  
Koszty podróŜy, zakwaterowania i wyŜywienia członków prezydium (włącznie z prezesem 
honorowym) związane z wykonywaniem ich zadań, ponosi kierownictwo wystawy. Szczegóły 
tego wynagrodzenia reguluje umowa wystawiennicza. 

8.2. 
Prezes i generalny sekretarz ponoszą odpowiedzialność przed prezydium europejskiego 
stowarzyszenia EE za dotrzymanie warunków wystawy przez jej kierownictwo. Muszą 
sprawdzić, czy wszystkie wymagane dokumenty do przygotowania wystawy i przeprowadze-
nia oceny odpowiadają wymaganiom wystawy europejskiej. 

8.3. 
Prezes europejskiego stowarzyszenia i sekretarz generalny muszą być obecni przy wystawie 
europejskiej od przybycia zwierząt aŜ do dnia ich wyjazdu. 
Przewodniczący branŜ (grupy zwierząt) w czasie wystawy, aŜ do jej zakończenia, muszą być 
do dyspozycji kierownictwa wystawy, aby przyjąć informację związaną z oceną i przyznawa-
niem tytułów.  

8.4. 
Dla prezydium na okres trwania wystawy naleŜy udostępnić pomieszczenie, w którym jest 
wystarczająco miejsca na posiedzenia i konferencje. NaleŜy zapewnić odpowiednie wyposa-
Ŝenie i łącze internetowe. 
W tym pomieszczeniu do dyspozycji prezydium muszą być takŜe przez cały czas kawa i na-
poje.  

8.5. 
W odpowiednim terminie, na otwarcie i uroczystą kolację naleŜy zaprosić jako gości honoro-
wych członków prezydium europejskiego stowarzyszenia. Związane z tym formalności regu-
lowane są w specjalnej umowie z kierownictwem wystawy. 

8.6. 
Kierownictwo wystawy bezpośrednio po przybyciu członków prezydium przekazuje im identy-
fikatory z nazwiskiem i funkcją, dzięki którym członkowie prezydium mają wolny dostęp do 
obszaru wystawowego: do parkingu i wystawy. 
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9. Formy wystawy 

9.1. 
Na podstawie propozycji oddziałów sporządza się listę kolejności wystawianych ras.  
Dopuszczone są: 

a) Pojedyncze zwierzęta z grupy drobiu, gołębi, ptactwa ozdobnego, królików i świnek 
morskich. 
b) Kolekcje (4 zwierzęta jednej rasy i odmiany barwnej z takimi samymi cechami) w grupie 

drobiu, gołębi, królików i świnek morskich. Reprezentowane muszą być obydwie płcie.  
c) BranŜa ptaków (ozdobnych, śpiewających) ustala własne warunki, które powinny być 

odpowiednio dostosowane do europejskiej wystawy. Te warunki w formie pisemnej 
muszą zostać przedłoŜone walnemu zgromadzeniu europejskiego stowarzyszenia w 
roku poprzedzającym wystawę i muszą zostać dopuszczone przez prezydium i kierow-
nictwo wystawy. 

d) W przypadkach, kiedy krajowa wystawa związku przeprowadzającego wystawę jest 
włączona w wystawę europejską, dla nadawania tytułów obowiązują postanowienia eu-
ropejskiego stowarzyszenia tego regulaminu. 

e) Dla gatunków zwierząt, które znajdują się poza branŜami prowadzonymi przez europej-
skie stowarzyszenia, prezydium stowarzyszenia musi przedłoŜyć specjalne pozwole-
nie. 

9.2. 
W przypadku królików numeracja kolekcji ma przebiegać w sposób ciągły i nie moŜe być 
dzielona ze względu na płeć. Zaszeregowanie królików odbywa się według rasy i odmiany 
barwnej. 

9.3. 
Odmiany barwne nie zgłoszone w odpowiedni sposób przy dokonywaniu zgłoszenia, zostają 
poddane ocenie, jednak nie są uprawnione do otrzymywania nagród. 

10. Wyró Ŝnienia 

10.1. Mistrz Europy (kolekcja) – przyznanie tytułu 

Drób, goł ębie i króliki  

10.1a. 
Tytuł „Mistrza Europy” przyznawany jest najlepszej kolekcji (zgodnie z art. 9.1b) ze wszyst-
kich odmian barwnych w ramach jednej rasy przy udziale minimum 4 kolekcji z 2 krajów od 3 
wystawców tej rasy. O wyłonieniu najlepszej kolekcji decyduje suma jednostkowych ocen 4 
zwierząt zgłoszonych do kolekcji. Zastosowana powinna być metoda matematyczna. 
Aby otrzymać tytuł „Mistrza Europy” naleŜy osiągnąć minimalną ilość punktów 372. 

10.1b. 
Przy równej ilości punktów wszyscy wystawcy o takiej samej ilości punktów otrzymują tytuł 
„Mistrza Europy”. 

10.1c. 
Dodatkowe tytuły przy takiej samej ilości punktów są przyznawane równieŜ wtedy, gdy 
w danej odmianie barwnej wystawiana jest tylko jedna kolekcja, poniewaŜ spełnione zostają 
warunki podstawowe dla tej rasy w art.10.1a.  

10.1d. 
O ile pojedyncze odmiany barwne same w sobie spełniają warunki (min. 4 kolekcje z 2 kra-
jów od 3 wystawców), w ramach jednej rasy mogą być przyznane dalsze tytuły Mistrza Euro-
py” dla tych odmian.  
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10.1e. 
RównieŜ w tym przypadku, przy jednakowej ilości punktów w danej odmianie barwnej wszy-
scy wystawcy z taką samą ilością punktów otrzymują tytuł „Mistrza Europy”. 
Ptaki 

10.1f. 
W branŜy ptaki przyznawanie tytułów regulowane jest w specjalnym regulaminie zgodnie 
z art.9.1c. 

Świnki morskie  

10.1g. 
Najlepszej kolekcji (zgodnie z art.9.1b) ze wszystkich odmian barwnych w ramach jednej 
rasy przy udziale minimum 3 kolekcji z 2 krajów od 2 wystawców tej rasy przyznawany jest 
tytuł „Mistrza Europy”. O wyłonieniu najlepszej kolekcji decyduje suma jednostkowych ocen 4 
zwierząt zgłoszonych do kolekcji. Zastosowana powinna być metoda matematyczna. 
Aby otrzymać tytuł „Mistrza Europy” naleŜy osiągnąć minimalną ilość punktów 372. 

10.1h. 
Przy równej ilości punktów wszyscy wystawcy o takiej samej ilości punktów otrzymują tytuł 
„Mistrza Europy”. 

10.1i. 
Dodatkowe tytuły przy takiej samej ilości punktów są przyznawane równieŜ wtedy, gdy 
w danej odmianie barwnej wystawiana jest tylko jedna kolekcja, poniewaŜ spełnione zostają 
warunki podstawowe dla tej rasy w art.10.1a.  

10.1k. 
O ile pojedyncze odmiany barwne same w sobie spełniają warunki (min. 12 zwierząt z 2 kra-
jów od 2 wystawców), w ramach jednej rasy mogą być przyznane dalsze tytuły „Mistrza Eu-
ropy” dla danych odmian.  

10.1l. 
RównieŜ w tym przypadku przy jednakowej ilości punktów wszyscy wystawcy o takiej samej 
ilości punktów otrzymują tytuł „Mistrza Europy”. 

10.1m. 
Zdobywcom tytułu wręczany jest odpowiedni dyplom. Dokument musi zawierać miejsce 
i datę wystawy europejskiej, nazwę wystawcy, rasę oraz barwę. NaleŜy go sporządzić w for-
macie A4.  

10.2. Czempionat Europy (pojedyncze zwierz ęta) – przyznawanie tytułów 

Drób, goł ębie i króliki  

10.2a.  
Przy minimum 16 zgłoszonych zwierzętach w ramach jednej rasy, które muszą pochodzić 
z minimum 2 krajów, przyznawany jest tytuł „Czempiona Europy”. Tytuł otrzymuje niezaleŜ-
nie od płci najlepsze zwierzę.  
Tytuł „Czempiona Europy” otrzymuje najlepsze zwierzę, które uzyskało przynajmniej oce-
nę„bardzo dobry” (94 punkty). 

10.2b. 
O ile w danej rasie odpowiednie odmiany barwne spełniają warunki (16 zwierząt z 2 krajów), 
w ramach danej odmiany moŜna przyznać kolejne tytuły „Czempiona Europy”. 
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10.2c. 
JeŜeli w danej rasie zgłoszonych jest więcej niŜ 32 zwierząy z 2 krajów, tytuł „Czempiona 
Europy” otrzymuje najlepszy osobnik płci męskiej i najlepszy płci Ŝeńskiej. 

10.2d. 
O ile w odpowiednich odmianach barwnych w danej rasie spełnione są warunki art.10.2 c (32 
zwierzęta z 2 krajów), to równieŜ w tych odmianach barwnych moŜna przyznać tytuł „Czem-
piona Europy” dla najlepszego osobnika płci męskiej i najlepszego płci Ŝeńskiej. 

10.2e. 
Tytuł „Czempiona Europy” (drób, gołębie, króliki) przydziela jury międzynarodowe (art.11). 
Przyznawanie czempionatów moŜe być przeniesione na koordynatora grupy. 

Ptaki 

10.2f.  
Przyznawanie czempionatów Europy w grupie Ptaki regulowane jest w specjalnym regulami-
nie zgodnie z art.9.1 c i nadzorowane przez przewodniczącego branŜy. 

Świnki morskie  

10.2g. 
Przy minimum 12 zgłoszonych zwierzętach w ramach jednej rasy, które muszą pochodzić 
z minimum 2 krajów, przyznawany jest tytuł „Czempiona Europy”. Tytuł otrzymuje niezaleŜ-
nie od płci najlepsze zwierzę.  
Tytuł „Czempiona Europy” otrzymuje najlepsze zwierzę, które uzyskało przynajmniej oce-
nę„bardzo dobry” (94 punkty). 

10.2h. 
O ile w danej odmianie barwnej, w obrębie jednej rasy spełnione są warunki (12 zwierząt z 2 
krajów), to w ramach tych odmian moŜna przyznać kolejne tytułu „Czempiona Europy”. 

10.2i. 
Jeśli w danej rasie zgłoszonych zostało więcej niŜ 24 zwierzęta z 2 krajów, tytuł „Czempiona 
Europy” otrzymuje najlepszy osobnik płci męskiej i najlepszy płci Ŝeńskiej. 

10.2k.  
O ile w odpowiednich odmianach barwnych w danej rasie spełnione są warunki art.10.2 c (24 
zwierzęta z 2 krajów), to równieŜ w tych odmianach barwnych moŜna przyznać tytuł „Czem-
piona Europy” dla najlepszego osobnika płci męskiej i najlepszego płci Ŝeńskiej. 

10.2l. 
Zdobywcom tytułu wręczany jest odpowiedni dyplom. Dokument musi zawierać miejsce 
i datę wystawy europejskiej, nazwę wystawcy, rasę oraz odmianę barwną. NaleŜy go spo-
rządzić w formacie A4.  

10.3. Rasy rzadkie 

10.3a. 
Przyznawanie tytułu „Mistrza Europy” przy kolekcjach i „Czempiona Europy” przy pojedyn-
czych zwierzętach ras rzadko występujących, podlega mniejszym wymogom w odniesieniu 
do ilości wystawców i ilości zwierząt.  

10.3b. 
W celu wspierania tych ras przewodniczący branŜy ma moŜliwość zebrania kilku ras z mini-
mum 2 krajów w jedną grupę z minimum 20 zwierzętami w branŜach drób, gołębie i króliki 
oraz minimum 12 zwierzętami z branŜy świnki morskie. Najlepszemu zwierzęciu lub najlep-
szej kolekcji tej grupy przyznawany jest tytuł „Czempiona Europy” lub „Mistrza Europy”. 
BranŜa ptaków reguluje te działania w swoim specjalnym regulaminie art.9.1c. 
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10.3c. 
Przewodniczący branŜ podejmują decyzję na podstawie istniejących list rzadkich ras.  

10.4. Pozostałe wyró Ŝnienia 

Medale Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców 

10.4a. 
Stowarzyszenie oddaje do dyspozycji jeden medal na kaŜde rozpoczęte 400 zwierząt, w kaŜ-
dej branŜy. Jest on przyznawany odpowiednio najlepszym zwierzętom przez międzynarodo-
we jury, we współpracy z przewodniczącymi. Przyznawanie medali odbywa się niezaleŜnie 
od pochodzenia zwierząt. 

10.4b. 
Na kaŜdą rasę moŜna przyznać maksymalnie jeden medal. 
Rasy o liczbie zgłoszeń ponad 400 zwierząt, otrzymują na kolejne 400 zwierząt jeden dodat-
kowy medal. 

Nagrody honorowe kierownictwa wystawy 

10.4c. 
Na 10 zwierząt w jednej branŜy kierownictwo wystawy daje do dyspozycji przynajmniej 
1 nagrodę honorową. Minimalna wartość tej nagrody odpowiada kwocie opłaty za stanowi-
sko. 

Ufundowane nagrody honorowe 

10.4d. 
Nagrody honorowe ufundowane przez urzędy, związki, stowarzyszenia lub pojedyncze oso-
by, naleŜy oddać do dyspozycji kierownictwa wystawy. Przydziela się je dodatkowo do na-
gród honorowych. NaleŜy je równomiernie rozdzielić na branŜe i rasy. 

10.4e. 
Nagrody honorowe zgodnie z art.10.4c i 10.4d przyznają tylko sędziowie. 

10.4f. 
Na jedno zwierzę moŜna przyznać tylko jedną nagrodę honorową.  

10.5 Plakietki wystawowe i wydanie nagród 

10.5a. 
KaŜdy wystawca, który będzie brał udział przynajmniej z 4 zwierzętami w jednej branŜy, 
otrzyma plakietkę pamiątkową (plakietkę wystawcy). W wypadku, kiedy zwierzęta nie zosta-
ną dostarczone na miejsce, plakietka nie zostanie odebrana.  

10.5b. 
Plakietki pamiątkowe przydziela się równieŜ wszystkim sędziom przy wypłacie kwoty za wy-
konanie zlecenia dokonania oceny. 

11. Ocena zwierz ąt 

11.1. 
Zwierzęta branŜ drób, gołębie, króliki i świnki morskie są oceniane według europejskiego 
standardu. W przypadku, gdy nie zostały one wymienione w standardzie, obowiązuje stan-
dard państwa członkowskiego. Kierownictwo wystawy we współpracy z przewodniczącymi 
komisji standaryzacji musi zadbać o to, aby dla ras, które nie zostały wymienione w standar-
dzie europejskim, istniały do dyspozycji uznane opisy wzorcowe w oficjalnym języku euro-
pejskiego stowarzyszenia hodowców. Dla branŜy ptaków obowiązuje specjalny regulamin. 
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12. Anga Ŝowanie s ędziów 

Drób, goł ębie, króliki i świnki morskie 

Zakontraktowanie wst ępne 

12.1. 
Po terminie wstępnego zgłoszenia, zgłoszonym sędziom do 30 kwietnia naleŜy doręczyć 
wstępny angaŜ. NaleŜy tutaj przedstawić wszystkie informacje na temat przebiegu oceny 
i wynagrodzenia sędziów. 
Bez negatywnej informacji zwrotnej zaangaŜowanych wstępnie sędziów w ciągu 4 tygodni, 
zakontraktowanie wstępne z przekazanymi w nim informacjami uznaje się za przyjęte. 
Wstępne zaangaŜowanie nie gwarantuje ostatecznego kontraktu.  

12.2. 
Ostateczna liczba zakontraktowanych sędziów zaleŜy od liczby zwierząt, które kaŜde pań-
stwo deleguje na wystawę europejską. 
Przydzielenie odbywa się według następujących kryteriów: 
a) Sędziowie z co najmniej dwoma ukończonymi szkoleniami europejskiego stowarzyszenia 

hodowców w ostatnich 3 latach. 

− Przydziela się im przynajmniej 80 zgłoszonych w tej samej branŜy zwierząt państwa wy-
stawiającego. 

− Sędziowie ci mają przy zaangaŜowaniu pierwszeństwo względem innych sędziów 
z pkt.12.2b. 

b) Sędziowie z ukończonym jedynie jednym lub bez Ŝadnego szkolenia europejskiego stowa-
rzyszenia hodowców. 

− Przydziela się im przynajmniej 160 zgłoszonych w tej samej branŜy zwierząt państwa wy-
stawiającego. 

Części ułamkowe nie uprawniają do prawa do zaangaŜowania kolejnego sędziego.  

12.3. 
Zagranicznych sędziów zgłoszonych przez związek państwa przeprowadzającego wystawę 
uznaje się za sędziów państwa przeprowadzającego. 

12.4. 
JeŜeli kraj w konkretnej branŜy nie zgłosi 160 zwierząt, wówczas, aby móc wystawić jednego 
sędziego musi mieć przynajmniej 80 zgłoszonych zwierząt. 

12.5. 
Zgłoszeni sędziowie muszą mówić w jednym z trzech języków europejskiego stowarzyszenia 
hodowców lub w języku państwa będącego organizatorem. W celu porozumiewania się 
z sędziami, którzy mówią tylko w języku państwa organizującego wystawę (nie po angielsku, 
francusku lub niemiecku), kierownictwo wystawy musi zapewnić wystarczającą ilość tłuma-
czy, którzy mogą tłumaczyć jeden z trzech języków stowarzyszenia. 

12.6. 
Zgodnie z tymi wytycznymi, stowarzyszenia biorące udział w wystawie, w zgłoszeniu muszą 
podać kierownictwu wystawy przysługujących im sędziów. 
Stowarzyszeniom wraz ze specjalnymi dokumentami zgłoszeniowymi naleŜy przekazać od-
powiedni formularz. Oprócz dokładnego adresu z numerem telefonu i numerem telefonu ko-
mórkowego, naleŜy podać informacje dotyczące sędziego dla ras specjalnych, lub informacje 
dotyczące uprawnień do oceny grup ras drobiu i gołębiach. 
Dla kaŜdego sędziego naleŜy wypełnić osobną kartę. 
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12.7. 
Członkowie komisji standaryzacyjnych europejskiego stowarzyszenia EE zostają obsadzeni 
jako sędziowie i nie podlegają pod ten kontyngent. 

12.8. 
Udzielenie sędziom zleceń na dokonanie oceny następuje we współpracy z prezesem bran-
Ŝy. 

12.9. 
Wszyscy zakontraktowani sędziowie muszą zostać zaproszeni przez kierownictwo wystawy 
na posiedzenie sędziów odpowiedniej branŜy w wieczór przed dokonywaniem oceny. Posie-
dzeniem tym kieruje przewodniczący jury danej branŜy, w obecności jury i przewodniczącego 
branŜy. Sędziowie zostają zaproszeni według branŜ do osobnych pomieszczeń w celu poda-
nia im dokładnych instrukcji i objaśnień odnośnie przebiegu oceny. 

12.10. 
Udział w tym posiedzeniu jest obowiązkowy dla wszystkich członków jury, przewodniczących 
i sędziów. 

12.11. 
Przed rozpoczęciem oceniania wszyscy zaangaŜowani sędziowie zostają dokładnie poinfor-
mowani o przyznawaniu nagród i o liczbie nagród honorowych do przyznania, jak równieŜ 
wytycznych dotyczących ich przyznawania. 

12.12. 
KaŜdego sędziego wraz z ostatecznym angaŜem naleŜy poinformować o rasach podlegają-
cych ocenie. Równocześnie naleŜy im doręczyć konieczne informacje o zakwaterowaniu 
w hotelu, przebiegu programu oraz dokładne dane o formie wynagrodzenia sędziowskiego. 
Odpowiednią kartę rozliczeniową naleŜy wypełnić najdokładniej, jak tylko jest to moŜliwe 
i doręczyć wraz z dokumentami oceny. 

12.13. 
Kierownictwo wystawy natychmiast po przybyciu członków jury, przewodniczących i sędziów 
przekazuje im plakietki z nazwiskami i funkcją, z którymi mają oni wolny dostęp na teren wy-
stawy, parking i wystawę. 

13. Sprzeda Ŝ zwierząt 

13.1. 
KaŜdy wystawca otrzymuje prawo do zgłoszenia zwierząt przeznaczonych „na sprzedaŜ”. 
W tym celu musi poinformować kierownictwo wystawy o odpowiedniej cenie sprzedaŜy. O ile 
z kierownictwem wystawy nie uzgodniono inaczej, ceny zostają podane w walucie krajowej 
państwa wystawiającego. Sprzedającemu wypłaca się 90% ceny sprzedaŜy. Kupujący płaci 
dodatek 10% do podanej ceny sprzedaŜy. 
Sprzedane zwierzęta naleŜy natychmiast po sprzedaŜy usunąć z wystawy. 

13.2. 
Podatek i ewentualne koszty oclenia obciąŜają kupującego i są odprowadzane przez kierow-
nictwo wystawy do właściwych jednostek państwowych.  

13.3. 
Listę zwierząt sprzedanych na wystawie, przed ich odtransportowaniem naleŜy w kilku eg-
zemplarzach przekazać osobom kontaktowym poszczególnych państw . Z tej listy musi wy-
nikać, ile i jakie zwierzęta danego kraju zostały sprzedane oraz, Ŝe podatek właściwy danego 
kraju został uiszczony. 
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13.4. 
Pieniądze za sprzedane zwierzęta zagranicznych wystawców (90% podanej ceny sprzedaŜy) 
muszą zostać przekazane najpóźniej 30 dni po wystawie na podane przez państwa człon-
kowskie konta. 
NaleŜy równieŜ dokonać polecenia przelewu pieniędzy za przyznane nagrody pienięŜne. 
TakŜe i na te wypłaty osobom kontaktowym danych branŜ naleŜy doręczyć dokładną listę 
zwycięzców. 

14. Przepisy weterynaryjne i celne 

14.1. 
Przepisy te muszą zostać podane do wiadomości państwom członkowskim europejskiego 
stowarzyszenia hodowców, najpóźniej w czasie walnego zgromadzenia, przy okazji składa-
nia dokumentów zgłoszeniowych. NaleŜy dołoŜyć starań, aby słuŜby weterynaryjne przepro-
wadziły badania zwierząt nie na granicy, lecz dopiero na miejscu wystawy. Na przejściach 
granicznych do państwa organizującego wystawę, o nadchodzących transportach naleŜy 
dokładnie powiadomić zarówno urzędy celne jak równieŜ przygraniczne placówki weteryna-
ryjne. W szczególnie krytycznych przypadkach odpowiedzialny przedstawiciel kierownictwa 
wystawy ma pomóc przybywającym osobom kontaktowym przy odprawie na granicy. Koszty 
celne za transporty zbiorowe ponosi kierownictwo wystawy. 

14.2. 
Odpowiednie zezwolenie przygranicznego weterynarza lub jednostki weterynaryjnej na 
wwiezienie zwierząt, naleŜy doręczyć osobie kontaktowej najpóźniej z przesyłką formularza 
B. W wypadku transportu powrotnego, urzędowy weterynarz musi wystawić odpowiedni cer-
tyfikat zdrowia dla kaŜdego transportu. Te zaświadczenia naleŜy przekazać osobie kontak-
towej danego kraju najpóźniej w sobotę. Koszty urzędowego weterynarza i zaświadczeń 
w miejscu wystawy ponosi kierownictwo wystawy. 

14.3.  
Konieczne dokumenty CITES w celu wwiezienia określonych grup ptaków załatwia kierow-
nictwo wystawy i doręcza osobom do kontaktu wraz z formularzem B. Odpowiednie związa-
ne z tym informacje we właściwym czasie dostarcza przewodniczący branŜy. 

15. Zakwaterowanie i karmienie 

15.1. 
Zasadniczo we wszystkich branŜach naleŜy zorganizować konstrukcje jednoszeregowe. Wy-
jątki regulowane są pomiędzy prezydium EE a kierownictwem wystawy w specjalnej umowie 
wystawowej. 

15.2. 
Zwierzęta naleŜy umieścić w dopasowanych do rasy i zdezynfekowanych boksach (klat-
kach). W kaŜdym boksie musi być przynajmniej jeden zdezynfekowany pojemnik na karmę 
i wodę. Karmienie odbywa się juŜ w dniu przybycia. 
Karma dla zwierząt wystawowych musi być odpowiednia dla rasy. Przy drobiu i gołębiach 
pojemniki na karmę i poidła muszą być napełnione juŜ przed włoŜeniem zwierząt. Karmienie 
garłaczy odbywa się zgodnie z przyjętym zwyczajem.  

16. Odpowiedzialno ść 

16.1. 
Przy kaŜdej wystawie europejskiej za szkody i niedogodności odpowiada organizujący zwią-
zek zgodnie z warunkami zawartymi w umowie wystawowej. 
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16.2. 
W przypadku utraty zwierząt powstałej z winy kierownictwa wystawy lub odpowiedzialnych 
pracowników, naleŜy wypłacić odpowiednie wynagrodzenie (czterokrotność opłaty za stano-
wisko). KaŜde kolejne odszkodowanie nie przysługuje. Na kierownictwu wystawy spoczywa 
obowiązek udowodnienia, Ŝe nie ponosi winy.  

16.3. 
Pomiędzy stowarzyszeniem EE a kierownictwem wystawy nie istnieje stosunek prawny, lecz 
jedynie pomiędzy kierownictwem wystawy a wystawcami. Z tego powodu EE nie moŜe po-
nosić odpowiedzialności ani za straty finansowe, ani za jakiekolwiek szkody.  

17. Koje (boksy) krajowe 

17.1. 
Stowarzyszeniu EE oraz kaŜdemu wystawiającemu krajowi członkowskiemu przez kierownic-
two wystawy nieodpłatnie udostępniana powinna zostać koja krajowa. Koje te muszą być 
ustawione w korzystnym, dobrze uczęszczanym miejscu na wystawie.  

17.2. 
Podstawowe wymiary koi muszą wynosić minimum 4m x 3m. Z 3 stron koja musi być oddzie-
lona ściankami. Na ścianie frontowej powinien znajdować się regał z półkami .  
Poza tym podstawowym wyposaŜeniem, naleŜy takŜe udostępnić przyłącze elektryczne oraz 
okrągły stół i 4 krzesła. 

17.3. 
Za dopłatą koje krajowe mogą zostać odpowiednio powiększone i wyposaŜone w dodatkowe 
elementy. Odpowiednie informacje kraje członkowskie otrzymają wraz ze złoŜeniem formula-
rzy zgłoszeniowych. 

17.4. 
Na kaŜdą koję krajową dla personelu obsługującego, na daną branŜę dla osoby do kontaktu, 
oddany zostaje do dyspozycji maksymalnie jeden kolejny identyfikator. Nazwiska tych opie-
kunów stoisk naleŜy zgłosić kierownictwu wystawy przez osoby do kontaktu razem z odda-
niem zgłoszeń. 

18. Informacje ogólne 

Strona internetowa 

18.1. 
Kierownictwo wystawy ma obowiązek najpóźniej od 1 stycznia roku wystawy stworzyć wła-
sną stronę internetową dla wystawy europejskiej. Na niej obok regulaminów i dokumentów 
zgłoszeniowych naleŜy umieścić bieŜące informacje na temat wystawy europejskiej.  

Wydanie identyfikatora dla: 

− Prezydium EE włącznie z partnerem, 

− Osób do kontaktu oraz dalszych pomocników zgodnie z art. 7.4, 

− Sędziów, 

− Personelu koi zgodnie z 17.4. 

18.2. 
Kierownictwo wystawy sporządza dokładną listę uprawnionych do odbioru identyfikatora. 
Uprawnione osoby zostaną poinformowane przez kierownictwo wystawy, gdzie na wystawie 
mogą odebrać swoje identyfikatory.  



Regulamin Europejskich Wystaw 13 

Osoby, które nie naleŜą do jednej z w/w grup funkcyjnych, nie mają prawa do identyfikatora 
i muszą kupić bilet wstępu.  

Wejście dla posiadaczy identyfikatorów 

18.3. 
O ile jest to konieczne, dla posiadaczy identyfikatorów naleŜy udostępnić specjalne wejście 
w celu dojścia na teren wystawy oraz do hal wystawowych. 

19. Sprawozdanie wynikowe 

19.1. 
O przeprowadzonej wystawie kierownictwo wystawy minimum 2 tygodnie przed kolejnym 
posiedzeniem EE musi wysłać pisemne sprawozdanie do prezesa stowarzyszenia EE. Przy 
okazji generalnego zebrania EE naleŜy złoŜyć równieŜ sprawozdanie ustne. 

20. Postanowienia ko ńcowe 

20.1. 
Dodatkowe warunki, które nie są wymienione w tym regulaminie są regulowane w oddzielnej 
umowie pomiędzy prezydium EE a kierownictwem wystawy. 

20.2. 
Warunki wystaw europejskich, które są przedstawione w statutach EE, są obligatoryjne 
i nadrzędne nad tym regulaminem. 

20.3. 
Zgodnie z zasadą równouprawnienia męŜczyzn i kobiet określenia osobowe i funkcji obowią-
zują dla obydwu płci.  

20.4. 
Przy ewentualnie występujących róŜnicach przy tłumaczeniach na język francuski i angielski 
obowiązująca jest wersja niemiecka. 

20.5. 
Regulamin został uchwalony przez zgromadzenie generalne EE dnia 19 maja 2007 roku 
w miejscowości Piestany na Słowacji i wchodzi w Ŝycie z wraz z tym dniem. 
 
Piestany, dnia 19 maja 2007 roku 
 
Entente Européenne EE 
 

Urs Freiburghaus 

Prezes 

Gion P. Gross 

Sekretarz generalny 

 


