
EXTRAS 
Regulamentul și condițiile de participare 

a 29-a expozitie europeana EE de pasari de curte, porumbei, iepuri, 
pasari de colivie și cobai 

a 5-a expozitie europeana EE a tinerilor crescatori 

09-11 noiembrie 2018, HERNING- DANEMARCA 

 Participare 

Fiecare expozant / crescător, care este membru al unei asociații națională care este un membru valabil 

al EE în momentul intrării, poate să înscrie animale în această expoziție. Expozanti din  din afara EE 

pot participa doar dacă este aprobare din partea Executivului EE. 

 Intrarea exponatelor 
- Colecții de rase - 4 exponate de o rasă și o culoare, reprezentând ambele sexe. 

- exponate simple 

Fiecare animal trebuie să poarte pe picior inel închis sau tatuaj pe ureche aferent  federației  

nationale, conform regulilor și regulamentelor  federației naționale. 

Exponatele nu pot fi mai vechi de 6 ani. 

Medaliile exponenților 

Fiecare expozant care înscrie 4 exponate într-o singură secțiune va primi o medalie a expoziției.  

Această medalie nu poate să fie înmânate dacă exponatele sunt absente. 

Vânzarea de animale 

Fiecare expozant are dreptul de a expune exponatele de vânzare. El înregistrează prețul său de 

vânzare pe formular de înregistrare. Această sumă va fi majorată de către organizatori cu 20% pentru 

taxe + impozite va apărea ca atare în catalogul de prezentare. Toate animalele vândute trebuie să fie 

retras din expoziție în cutii de carton cumpărată de la organizatori (măsuri sanitare). Nu se pot vinde 

animale din tarile terte.  Eventualele recumparari (buyback) nu pot fi posibile decat dupa deschiderea 

biroului de vanzari. Animalele vor fi scoase de la expozitie într-o cutie de carton cumparata 

obligatoriu de la organizatori (masuri sanitare).  Ridicarea animalelor cumparate se face începand de  

vineri, ora 14,00, ele putand fi retrase din expozitie pana cel tarziu duminica, 11 nov.2018, ora 12,00.  

Organizatorii nu isi asuma nici o responsabilitate  daca animalele cumparate si neridicate pana la 

aceasta data, vor fi luate din nou de catre crescator. Banii rezultati din vanzarea animalelor vor fi 

virati persoanelor de contact pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2018 

 Inscrieri exponate. 

 Toate înregistrările de la expozanți vor fi efectuate prin persoana de contact, care le va trimite 

colectiv însoțită de dovada plații taxelor de intrare. 

Intrări individuale de la expozanți nu vor fi acceptate. 

Intrările primite până la data de închidere care nu sunt însoțite de taxele de înscriere nu pot fi 

prelucrate. 

Înregistrările pentru toate exponatele nu mai târziu de  07.09.2018 

 Programul expozitiei : 
Primirea animalelor :  marti   06 nov 2018           ora 10 - 20 

Arbitraj                miercuri   07 nov 2018          ora   7 - 18 

     joi   08 nov 2018          ora   7 - 14 

Deschiderea pentru public           vineri              09 nov 2018          ora 11 - 18 

     sambata   10 nov 2018          ora   8 – 18 

     duminica  11 nov 2018          ora   8 – 14 

Vânzarea animalelor  vineri   09 nov 2018          ora 14 – 19 

     sambata  10 nov 2018          ora   8 -18 

     duminica  11 nov 2018          ora   8 -10 

Seara crescatorilor             sambata            10 nov 2018          ora 20. 

Plecarea animalelor             duminica  11 nov 2018          de la ora 13. 



Taxe de participare, înregistrare și catalog 

Taxe de intrare pentru animale: 

Păsări de curte, porumbei, iepuri     12 EUR 

Păsări ornamentale 1+1                    16 EUR 

Cavia                                                   6 EUR 

Păsări de colivie                                  6 EUR 

Taxă de înregistrare                           12 EUR pentru fiecare  secție 

Catalogul                                           12 EUR 

Crescători de tineret, toate secțiunile: 

Taxe de intrare pentru animale         6 EUR 

Taxă de înregistrare                         12 EUR 

Catalogul (opțional)                         12 EUR 

Bilet intrare expozant   3 zile           25 EUR 

 


