Έντυπο Συμμετοχής Πτηνών
Στοιχεία Μέλους
Ονοματεπώνυμο εκτροφέα: ………………………………………………………………..….
Αριθμός Μέλους: ………………………………….
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……………………………….

Α/Α

Περιγραφή Πτηνού
(χρώμα, φύλο στα διμορφικά)

Αρ. / Δια. Δαχτυλιδιού
π.χ. CY19 500 001 2.7m
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Ημερομηνία

Υπογραφή

Όροι και Προϋποθέσεις
Άρθρο 1: Δικαίωμα Συμμετοχής
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενεργά Μέλη του Συνδέσμου. (Ο όρος ενεργό Μέλος ισούται με Μέλος το οποίο
έχει εξοφλημένη την ετήσια συνδρομή του μέχρι και το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται η Έκθεση όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες
οικονομικές εκκρεμότητες προς τον Σύνδεσμο).
1.2 Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν τα ενεργά Μέλη τα οποία θα έχουν καταβάλει το κόστος εγγραφής και συμμετοχής μέχρι και την
ημέρα εγκλωβισμού των πτηνών.
1.3 Μπορεί να παραχωρηθεί Δικαίωμα Συμμετοχής σε άλλους Συνδέσμους ή και σε τρίτα πρόσωπα με όρους και προϋποθέσεις
όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει.

Άρθρο 2: Εκθεσιακά Κλουβιά
2.1 Το Εκθεσιακό κλουβί πρέπει να είναι το κατάλληλο για το είδος/υποείδος πτηνού όπως αυτό ορίζεται από τον Σύνδεσμο. Το
κλουβί πρέπει να είναι καθαρό και δεν πρέπει να φέρει διακριτικά, αυτοκόλλητα ή οποιαδήποτε άλλης μορφής σήμανση.
2.2 Το κλουβί μπορεί να έχει μόνο ένα δοχείο με σπόρους στο ειδικό δοχείο που υπάρχει από τον κατασκευαστή του κλουβιού.
Απαγορεύεται να υπάρχει άλλο δοχείο είτε με αυγοτροφή ή οτιδήποτε άλλο. Νερό μόνο σε ποτίστρα μικρού μεγέθους για να
ειναι ευδιάκριτο το πουλί. Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων και συμπληρωμάτων στο νερό ή/και στο φαγητό των πτηνών.
2.3 Ο άμμος για το δάπεδο του κλουβιού παρέχεται από τον εκτροφέα σε ικανοποιητική ποσότητα ανάλογα των
συμμετοχών του και αναλόγως των ημερών που θα διαρκέσει η έκθεση.

Άρθρο 3: Συμμετέχοντα Πτηνά
3.1 Τα πτηνά που θα διαγωνιστούν πρέπει να φέρουν κλειστό δαχτυλίδι του Συνδέσμου. Το διαμέτρημα δαχτυλιδιού που φέρει το
πτηνό πρέπει να είναι το ορθό βάσει του είδους/υποείδους του. Το αναγραφόμενο διαμέτρημα πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο
συμμετοχής. Τα πτηνά που θα διαγωνιστούν δεν πρέπει να φέρουν οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο δαχτυλίδι ή δαχτυλίδι
άλλων Συνδέσμων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σήμανσης.
3.2 Η ευρύτερη κατάσταση αλλά και υγεία των πτηνών πρέπει να είναι εξαιρετική αλλά και τα πτηνά τα ίδια πρέπει να
είναι πεντακάθαρα.
3.3 Το κόστος εγγραφής στην Παγκύπρια Έκθεση και Διαγωνισμό Πουλιών είναι 5 ευρώ και επιπλέων 1 ευρώ για
το κάθε ένα πουλί που θα δηλωθεί στο Έντυπο Συμμετοχής Πτηνών.



3.4 Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχής πουλιών διαγωνισμού είναι το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019..
Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στην Παγκύπρια Έκθεση και Διαγωνισμό Πουλιών σε Μέλος, εάν
ένας ή όλοι εκ των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων δεν τηρείται.
Ο Σύνδεσμος θα λάβει όλα τα δέοντα μέτρα ως προς την ορθή φύλαξη και φροντίδα των πτηνών κατά την διάρκεια της
Έκθεσης και Διαγωνισμού.
Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Σύνδεσμος, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που υποστεί Μέλος του, από την συμμετοχή του στην.

Το παρών έντυπο να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο τηλεομοιότυπο του Συνδέσμου (22258714) ή να παραδοθεί σε
οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.

Εγώ ο/η ………………..…………………………………… Αριθμό Μέλους ………........ αποδέχομαι τους
πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις.
Ημερομηνία

Υπογραφή

