POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU
56-400 OLEŚNICA
Nr konta : Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 75 9584 0008 2001 0010 3990 0001

==============================================================
Oleśnica, dn. 02.03.2015 r.

KOMUNIKAT 1/2015
Dotyczy: Spisy gołębi dorosłych na sezon 2015
Terminy:

1.Sekcje składają spisy w dniu 02.04.2015 r. /czwartek/– 17:00-18.00
Miejsce: punkt wkładań Sekcja Oleśnica
2. Weryfikacji spisów pod względem poprawności ich sporządzenia wykonują Zarządy Sekcji.
3. Spisy dostarczą Zarządy Sekcji wraz z opłatami i opłatą dla Rachmistrza. Spisy i karty własności
sprawdzone przez komisje Sekcyjne, podpisy komisji sprawdzającej, dotyczy teŜ gołębi z innych
Oddziałów lub gołębi od innego Hodowcy z Oddziału Oleśnica.
Spis gołębi dorosłych na sezon 2015 musi spełniać następujące warunki:
1. Gołębie umieszczone na spisie muszą być ułoŜone chronologicznie, tzn. numerami rosnąco, tzn. np. od
numeru obrączki PL-0349-00-1000, PL-0349-01-1001.....1010, itd. Numery obrączek naleŜy pisać
zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym. Barwy gołębi: N- niebieska, NN- niebieska nakrapiana,
NNp- niebieska nakrapiana pstra, Czer- czerwona, Ciem-ciemna, szpak, itd. Nie stosować barw potocznie
stosowanych: szek, siwy, grochowy, mazany, szali itp.
2. Spisy gołębi dorosłych z CAŁOŚCI 3-ech egz. tylko na wydruku komputerowym wg wzoru ze
strony internetowej Okręgu Wrocław. Do Mistrzostwa Oddziału i Mistrzostwa Okręgu Hodowca zgłaszać
dowolną ilość gołębi, pierwsza 50-ka gołębi na spisie bierze udział w Mistrzostwie Regionu w
kategoriach oraz w GMP. Spis z 50-ki w 2-ech egz. Gołębie z 50-ki OBOWIĄZKOWO wpisane na
poz. 1-50 na spisie z CAŁOŚCI.
3. Spisy gołębi OBOWIĄZKOWO podpisany przez Lekarza Weterynarii. W przypadku ilości
wszystkich gołębi poniŜej 50 szt. spis naleŜy dostarczyć w 5-ciu egz.
4. Zgodnie z planowanym preliminarzem przychodów i wydatków na 2015 r. przyjętym na Walnym
Zebraniu Delegatów w dniu 08.02.2015 r. wraz ze złoŜonym spisem pobierana będzie opłata w wysokości
6,00 zł od gołębia na spisie oraz opłata stała 125zł od kaŜdego Członka Oddziału (tandem płaci 2x125 zł
plus opłata od gołębia na spisie).
Opłata dla nowo wstępujących w pierwszym roku: opłata stała 125zł (plus 60 zł wpisowe i 45 zł składka
członkowska – razem 230 zł), gołębie do 50 szt. wolne od opłaty za gołębia a powyŜej 50szt. po 6zł
/Uchwała Nr 8 z 24.02.2013/
Wysokość opłat dla Rachmistrza za wprowadzenie gołębi i wydruki list startowo-zegarowych
wyszczególniono w załączonym załączniku (bez zmian jak w roku ubiegłym).
UWAGA:

Warunkiem przyjęcia spisu jest uregulowanie wszystkich zaległości
finansowych za rok bieŜący i ewentualne zaległości z lat ubiegłych.
Otrzymują Zarządy Sekcji celem zapoznanie wszystkich członków:
Sekcja 01 – Bierutów
Sekcja 02 – Dobroszyce
Sekcja 03 – Oleśnica
Sekcja 04 – Bystre
ZA ZARZĄD
……………………………….
Sekretarz

……………………………
Prezes

