Milicz, dn. 05.07.2015 r.

KOMUNIKAT 2/2015
Dotyczy: Spisy gołębi młodych na sezon 2015 r.
Sekcje składają spisy w dniu 27.07.2015 r. (poniedziałek), godz.18.00
Spisy dostarczają Zarządy Sekcji wraz z opłatami do Kol. Norberta Kowalczyka
Gołębie na spisie ułoŜyć kolejno, tzn. numerami rosnąco, tzn. np. od nr obrączki PL0417-15-1000, PL-0417-15-1001....., itd. na poz. 1 do końca.
- Spisy o Mistrzostwo Polski i Regionu V – 40 gołębi - w 2-ch egzemplarzach.
- Spisy o Mistrzostwo Okręgu i Oddziału – z całości - w 3-ch egzemplarzach.
Spis 40-ki do MP i Regionu moŜna dostarczyć po 1-szym locie konkursowym, który jest
zaliczany tylko do Mistrzostwa Oddziału i Okręgu.
Numery obrączek naleŜy pisać zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym, czyli symbol
państwa, oddział, rok, numer kolejny. Barwy gołębi (skróty): N, NN, NNP, NP., CZER, SZP,
PŁ, CZER.P, itd., nie stosować innych barw.
Spisy na drukach dostępnych na stronie internetowej Okręgu w dziale DRUKI. NaleŜy
stosować następujące spisy - strony po 60 szt. (Spis gołębi dorosłych/młodych) +60+…. itd.
Spis do MP i Regionu V naleŜy wykonać na druku 40 szt.
Spisy na innych drukach niŜ na obowiązujących wzorach nie będą przyjmowane.
Obowiązkowo gołębie umieszczone na spisie winny być szczepione przeciw
paramyxowirozie, a spisy opieczętowane i podpisane przez Lekarza Weterynarii .
W przypadku posiadania gołębi z innego Oddziału lub gołębi od innego Hodowcy z
Oddziału Milicz naleŜy dostarczyć podpisane karty własności gołębi.
Sprawdzanie spisów i kart toŜsamości dokonują Komisje Sekcyjne.
OPŁATY W SEZONIE 2015:
- Składka członkowska- 45 zł
- Opłata stała od hodowli – 100 zł
- Opłata od gołębia na spisie młodych – 2,50 zł
- Obrączki gumowe 2015 - 0,40 zł/szt.
UWAGA: Warunkiem przyjęcia spisu jest uregulowania wszystkich zaległości
finansowych za rok bieŜący i ewentualne zaległości z lat ubiegłych.
- Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie 2015 i latach następnych obowiązkowo
muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce
elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.
Otrzymują Zarządy Sekcji celem zapoznania wszystkich członków
Sekcja
Sekcja
Sekcja
Sekcja

01 – Milicz
02 – Sułów
03 – Krośnice
04 – Gądkowice

ZA ZARZĄD

