
Egyesületi kiállítás 

A Szarvasi V-62 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete és az 

MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubja galamb kiállítást rendez. 

2015. december 19-20-án a Petőfi Sándor utcai Sportcsarnokban. 

Kiállítási feltételek: 

 szabályos, zárt lábgyűrű /az MGKSZ kiállítási szabályzata szerint/ 

 8 napnál nem régebbi állatorvosi igazolás 

 határidőig  beérkezett nevezési ív és nevezési díj/csak együtt érvényes a nevezés/ 

Nevezési díj: 

 állatonként   700 Ft 

 kiállítói kötelező katalógus 1000 Ft 

Nevezési határidő: 

2015 december 01. éjfélig postán ,V-62 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete  

 5540 Szarvas Dobó István u. 14.  vagy e-mail-en feladva a  v62egyesulet@gmail.com 

A késve érkezett nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

 

A nevezési díjat postán belföldi postautalványon, személyesen a nevezéssel egy időben kérjük 

kiegyenlíteni. 

Az állatok beszállítása: 2015. december 17-én 10-20 óra között és december 18-án 6-8 óra között 

Bírálati nap:   2015. december 18. (péntek)  8 órától 

A kiállítás megtekinthető: 2015. december 19. (szombat) 8 órától 18 óráig és 20. (vasárnap) 7 órától  

12óráig 

Megnyitó:   2015. december 19. (szombat) 9 órától 

Bankett:   2015. december 19. (szombat) 19 órától a Korona étteremben (2300ft/fő) 

Börze:    2015. december 20. (vasárnap) 7órától 11:30-ig  

Díj kiosztó : 2015. december 20. (vasárnap) 12órától, utána a kiállítás zárása zárt terem 

mellett. 

Tisztelettel várjuk. 

Egyéb információ:   Kondacs György  elnök            +36 30 664 8045                koko.kondacs@gmail.com 

              Liska János  titkár   +36 70 386 9013     liska.janos@gmail.com          v62egyesulet@gmail.com 
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Nevezési lap 

Egyesületi Galamb Kiállítás 

Kiállító neve:…………………………………………………             Telefon száma:+36…………………………… 

Kiállító címe:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Egyesület száma…………. Törzsszáma:……………E-mail címe:……….……………………..@................. 
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fiatal 
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Szín ,rajzolat eladási ár -
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Nevezési díj   700ft/ egyed  

  
kötelező kiállítói katalógus     1000ft 
Bankett  2300ft/fő  
Szállás Cervus hotel  3300ft/fő/éj  

Mindösszesen  

 

Dátum:2015………………… 

 

Aláírás: ………………………………………………….. 

 

 

 

Felajánlás: 

Az eladásra felkínált állatok árát a katalógusban 

feltüntetjük. Állatok eladása, ketrecből kiemelése 

csak a rendezők közreműködésével történhet. Az 

eladásra felkínált állatok árának 10%-a a kiállítást 

rendező egyesületet illeti meg!Kérjük az eladási 

árat így megállapítani az esetleges félreértések 

elkerülése végett!  


