Zaproszenie do udziału
w IV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Hodowców Gupików Par
w Warszawie w dniu 8.10.2021 r.
Miejsce Wystawy:

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, Warszawa Polska

Otwarte dla publiczności:

9.10.2021 11.00-12.00 lub zgodnie z lokalnymi zasadami

Przyjmowanie ryb:

08.10.2021 r. do godziny 11:00

Sędziowanie ryb:

8.10.2021 r.

Zgłoszenia udziału emailowo: hwgc98@gmail.com, telefonicznie: +48 609 999 016
Prosimy o przeslanie zgłoszeń do 1 października 2021 r.
Udział w Mistrzostwach jest darmowy, jeżeli Wystawca przekaże wystawiane ryby na rzecz HWGC. Zestawy, które
nie zostaną zgłoszone wcześniej, nie będą odsyłane. Wystawca musi odebrać ryby osobiście od Organizatora.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest przez HWGC i przeprowadzony będzie zgodnie z zasadami IHS jako konkurs EC lub
IC.
2. Warunki techniczne: akwaria szklane: 10 litrów, czarne tło, oświetlenie LED, woda: pH 7,1, DH: w skali
niemieckiej 11,6; w skali francuskiej 20,7; w skali brytyjskiej 14,5;
3. Tytuły i nagrody przyznane będą w kategoriach:
• Międzynarodowy Mistrz Polski - Najlepszy Hodowca 2021
• Mistrz Polski - Najlepszy Hodowca 2021
• Mistrz Projektowania Genetyki Gupików 2021
• Zwycięzcy grup: Długopłetwych, Mieczowych, Krótkopłetwych
4. Ocena zestawów w kategorii Mistrz Projektowania Genetyki Gupików będzie uwzględniać:
• kreatywność w hodowli poprzez na przykład: stworzenie własnej odmiany, nowego koloru, wzoru
ubarwienia lub kształtu płetw.
• zaprezentowanie wyjątkowych zestawów wymagających szczególnego podejścia w hodowli
(Informacje na temat kryteriów oceny, są dostępne na stronie Facebook HWGC)
5. Całą odpowiedzialność za transport ryb biorą na siebie Wystawcy.
6. W przypadku większego zainteresowania udziałem uczestników aniżeli dopuszczają techniczne możliwości
Wystawy, organizator wprowadzi limit udziału zestawów dla wystawców. Aplikacje powinny zawierać
dokładną liczbę opisanych zestawów.
7. Decyzje organizatora i lub sędziów są niekwestionowalne i ostateczne.
8. Poprzez udział, Wystawca deklaruje jej/jego pełną zgodę na zasady Konkursu.

Menadżer Wystawy i Konkursu : HWGC Tomasz Czyż
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