Regulamin WG Bieszczady - edycja 2019
(dalej: „Regulamin")

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „WG Bieszczady-edycja 2019" jest Anna Wania z siedzibą: Przysietnica 811,
36-200 Brzozów; NIP: 686-112-47-64, zwana dalej „Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w zawodach może wziąć każdy hodowca, z wyjątkiem Organizatora i rodziny Organizatora.
2. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora formularza
zgłoszeniowego oraz dokonania opłat zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI
1. Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość drużyn.
2. Drużyna składa się z maksymalnie 6 gołębi, jednak nie mniej jak 3.
3. Gołębie będą przyjmowane od 15.04.2019 r. do 30.05.2019r.
4. Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem hodowcy i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową na
adres:
Anna Wania
Przysietnica 163a
36-200 Brzozów

5. Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi
najpóźniej w dniu dostarczenia gołębia i rodowód, który należy przekazać Organizatorowi, najpóźniej
trzy dni przed lotem finałowym.
6. Wraz z dostarczeniem gołębi, należy załączyć potwierdzenie wpłaty.
7. Gołębie dostarczone bez karty własności, dowodu wpłaty, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami
chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą odsyłane natychmiast właścicielowi na jego koszt.
8. W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7, pierwsza rata nie podlega
zwrotowi.
9.

W przypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia, dopuszcza się wymianę zaginionego gołębia na innego
w terminie od 25.05.2019r. do 1.06.2019r. bez żadnych dodatkowych opłat.
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10. W przypadku strat gołębi Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
11. Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika oraz
Organizatora w proporcjach po 50 do 50.
12. Gołębie dostarczane do WG Bieszczady:
1) powinny samodzielnie jeść i pić,
2) być zaszczepione przeciwko paramyxowirozie (wymagane potwierdzenie weterynarza),
3) posiadać obrączki FCI i klubowe z 2019 roku,
4) być w dobrej kondycji zdrowotnej.

Planowana ilość przyjętych gołębi to 1200 sztuk.

13.

IV. OPŁATY
1. Opłata za jednego gołębia wynosi 400 zł brutto. Przy zgłoszeniu drużyny 6 sztuk gołębi łączna
cena za drużynę: 2400 zł.
2. Opłaty należy uiścić w dwóch ratach:
2.1. Pierwsza wpłata w wysokości 100 zł od jednego zgłoszonego gołębia.
2.2.1. W przypadku zgłoszenia gołębi w sezonie 2019, pierwszą ratę należy wpłacić
w terminie do 31.01.2019r.
2.2. Drugą wpłatę należy uiścić maksymalnie w dniu dostarczenia gołębi do Wspólnego
Gołębnika WG Bieszczady.
3. Gołębie hodowców, którzy nie uiszczą drugiej części opłaty w wyznaczonym terminie,
będą odsyłane właścicielowi na jego koszt, a wpłacona wcześniej zaliczka nie będzie
podlegała zwrotowi.
4.

Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie (do 30.05.2019r.), pierwsza
wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.
5. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr:
Konto w polskiej walucie: 64 1240 2324 1111 0010 7259 1036
Konto w euro walucie: EUR 71 1240 2324 1978 0010 7262 2929
SWIFT / BIC: PKOPPLPW

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Do obowiązków Organizatora, jako współwłaściciela gołębi dostarczonych do WG
Bieszczady należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym na WG Bieszczady,
Konstantowanie gołębi w zegarze TAURIS na ESK,
Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,
Pojenie,
Karmienie,
Szczepienia,
Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,
Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

2. Organizator ma obowiązek poinformować uczestników o zmianach w harmonogramie lotów
treningowych i konkursowych.

VI. PRZEBIEG LOTÓW
1. Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz
chętnych uczestników. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej
Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG Bieszczady.
2. Komisja wkładań jest zobowiązana do zaplombowania kabiny.
3. Gołębie na loty treningowe i konkursowe będą transportowane własnym, specjalistycznym
pojazdem przystosowanym do przewozu gołębi.
4. Po każdym locie kabina transportowa zostanie odpowiednio wyczyszczona i zdezynfekowana.
5. Harmonogram lotów treningowych
Nr lotu
1
2
3
4
5
6

Miejscowość
Stara Wieś
Blizne
Gdów
Frysztak
Brzostek
Tuchów

Data
02.07.2019
05.07.2019
09.07.2019
12.07.2019
16.07.2019
19.07.2019

Odległość
3 km
5 km
17 km
30 km
55 km
75 km

6. Dwa ostatnie loty treningowe będą koszowane na antenie wkładań.
7. Harmonogram lotów konkursowych
Nr lotu
1
2
3
4
5
6
8.

Miejscowość startu
Brzesko
Kraków
Jaworzno
Opole
Wrocław (lot półfinałowy)
Zgorzelec

Data lotu
23.07.2019
30.07.2019
06.08.2019
13.08.2019
20.08.2019
30.08.2019

Odległość
109 km
155 km
205 km
320 km
400 km
530 km

Pkt
20
25
30
40
50
60

%
70
60
50
40
38
33

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów
ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji
gołębi.
9. Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator przewiduje dodatkowe loty
treningowe na odległość nie dłuższą niż 30 km.
10. Lot półfinałowy odbędzie się jedynie, jeżeli po locie Opole zostanie min. 40% gołębi. W sytuacji gdy
liczba gołębi po locie Opole będzie mniejsza lot finałowy zostaje przesunięty na miejsce lotu
półfinałowego.
11. Czas trwania konkursu liczy się od przylotu pierwszego gołębia.
12. Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km do odległości 530 km.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. VI.7.)
2. W klasyfikacji Najlepsza Drużyna obowiązuje seria 3 z 6, a o końcowej klasyfikacji decyduje suma
punktów po wszystkich lotach konkursowych.
3. W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich 6 lotów konkursowych.
4. Lot finałowy wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie
elektronicznym. 4.1. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego (2-5) na antenie zostaną
odbite w jednakowym czasie dwa (lub więcej) gołębi to wygrywa ten gołąb, który z poprzednich
lotów ma większą sumaryczną ilość punktów.
4.2. W przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje po pierwszym locie, wysokość nagrody ustalona
zostanie poprzez uśrednienie dwóch kolejnych zdobytych przez nie miejsc.

VIII. NAGRODY
1. Pulę nagród, przy pełnej obsadzie dla 1200 gołębi płatnych wynosi:

240 200 zł

2.
3.
4.
5.
6.

W przypadku przyjęcia mniejszej lub większej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie
skorygowana.
Stan ilości gołębi przyjętych na WG jest podstawą do przeliczania wysokości nagród.
Od nagród pieniężnych organizator pobiera 10% podatku.
Wszystkie nagrody będą wypłacane na konta bankowe.
Nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu licytacji internetowej.
Nagrody za loty konkursowe
1. (Brzesko):
- 1 miejsce - 200 zł
- Od 2 miejsca do 10 miejsca 100 zł
2.(Kraków):
-1 miejsce -300 zł
- Od 2 miejsca do 10 miejsca 150 zł
3.(Jaworzno)
-1 miejsce -400 zł
- Od 2 miejsca do 10 miejsca 200 zł
4.(Opole)
-1 miejsce 500 zł
- Od 2 miejsca do 10 miejsca 250 zł

7. Nagrody za lot finałowy
1 miejsce - 40 000 zł
2 miejsce - 30 000 zł
3 miejsce - 20 000 zł
4 miejsce - 10 000 zł
5 miejsce - 7 000 zł
6 miejsce - 6 000 zł
7 miejsce - 5 000 zł
8 miejsce - 4 000 zł
9 miejsce - 3 000 zł
10 miejsce - 2 000 zł
11-20 miejsce - 1 000 zł
21– 50 miejsce - 500 zł

8. Nagrody za Asa
1 miejsce - 10 000 zł
2 miejsce - 8000 zł
3 miejsce – 7000 zł
4 miejsce - 4000 zł
5 miejsce - 2000 zł
6 miejsce - 2000 zł
7 miejsce - 1000 zł
8 miejsce - 1000 zł
9 miejsce - 1000 zł
10 miejsce - 1000 zł

9. Nagrody za Drużynę (3 z 6)
1 miejsce - 10 000 zł
2 miejsce - 9 000 zł
3 miejsce - 7 000 zł
4 miejsce - 5 000 zł
5 miejsce - 4 000 zł
6 miejsce - 3 000 zł
7 miejsce - 2 000 zł
8 miejsce - 2 000 zł
9 miejsce - 1 000 zł
10 miejsce - 500 zł
-

10. Nagrody za lot półfinałowy
1 miejsce - GRATIS 6 sztuk gołębi na rok 2020
2 miejsce - GRATIS 5 sztuk gołębi na rok 2020
3 miejsce - GRATIS 4 sztuk gołębi na rok 2020
4 miejsce- GRATIS 3 sztuk gołębi na rok 2020
5 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020
6 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020
7 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020
8 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020
9 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020
10 miejsce - GRATIS 2 sztuk gołębi na rok 2020

Nagrody za półfinał sponsoruje organizator WG Bieszczady
Nagrody przedstawione w regulaminie są gwarantowane przy 1200 płatnych gołębiach
przyjętych na WG BIESZCZADY
IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie
wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od
przylotu pierwszego gołębia.
2. Gołębie będą wystawione na aukcję internetową WG Bieszczady. W sytuacji odbycia się aukcji
gołębi na innym portalu niż WG Bieszczady, organizator wypłaca 50 % wartości właścicielowi
gołębia po odliczeniu wszystkich kosztów tj.: (transport, prowizja itp.)
3.

Uzyskana kwota za przeprowadzoną licytację zostanie podzielona między właścicielem gołębia,
a Organizatorem w proporcji 50 do 50.
4. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na licytacjach przechodzą na własność Organizatora.
5. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Opracowali:
Anna Wania - organizator
Józef Wania
Kamila Mazur
Joanna Dydek
Regulamin jest własnością WG Bieszczady. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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