POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU
0417 – MILICZ
=========================================================
Milicz, dnia 26.02.2015 r.

KOMUNIKAT NR 1/2015
Dotyczy: Spisy gołębi dorosłych + opłaty na sezon 2015
Terminy:
1. Sekcje składają spisy w dniu 29.03.2015r.(Niedziela) u Skarbnika Oddziału Milicz ( Kol.
Norbert Kowalczyk)
2. Zarządy sekcji ustalają terminy zdania spisów w sekcjach max. do 28.03.2015 r. w celu
terminowego zdania do Zarządu Oddziału.
3. Spisy dostarczą Zarządy Sekcji wraz z opłatami.
4. Zarządy Sekcji zobowiązuje się do zrobienia zbiorczych zestawień dla:
- spisów z całości ( dla kaŜdego kompletu )
- spisów z „50” ( dla kaŜdego kompletu )
- gołębi bez kart w celu wyrobienia upowaŜnień (od których dodatkowo zbieramy 5 zł)
Spis gołębi dorosłych na sezon 2015 winien spełniać następujące warunki:
1. Gołębie umieszczone na spisie muszą być ułoŜone chronologicznie, tzn. numerami rosnąco,
tzn. np. od numeru obrączki PL-0417-00-1000, PL-0417-01-1001....1010, itd. Numery
obrączek naleŜy pisać zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym. Barwy gołębi: Nniebieska, 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 w 3-ech egz., natomiast spis z 50-ki w 2-ech egz. tylko
na wydruku komputerowym wg wzoru ze strony internetowej Okręgu Wrocław. Do
Mistrzostwa Oddziału i Mistrzostwa Okręgu hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi, pierwsza
50-ka gołębi na spisie bierze udział w Mistrzostwie Regionu , w kategoriach oraz w MP i
GMP. Pierwsze 50 gołębi na spisie całego gołębnika musi być identyczne jak 50-ka do
GMP i MP.
3. Spisy gołębi OBOWIĄZKOWO podpisane przez Lekarza Weterynarii. W przypadku ilości
wszystkich gołębi poniŜej 50 szt. spis naleŜy wykonać w 5 egzemplarzach.
„W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP
w dniu 18 12 2014 r., a dotyczących PZHGP w 2015 r. przekazujemy do realizacji podjęte na
tym posiedzeniu uchwały:
- Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie 2015 i latach następnych obowiązkowo
muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce
elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu,zapięty na nodze gołębia.
-Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje
programowe , które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.”

Przypominamy równieŜ uŜytkownikom ESK Tauris którzy dokonali wymiany
oprogramowania (na wersję 8.16) o konieczności przestrojenia anten wkładaniowych, a tym
,którzy pozostaną przy starej wersji oprogramowania (wersja 8.15), Ŝe nie będzie moŜliwości
wprowadzenia do zegara spisu gołębi rocznika 2015 bez aktualizacji tej wersji
oprogramowania.

OPŁATY W SEZONIE 2015:
- Składka członkowska- 45 zł
- Opłata stała od hodowli – 100 zł
- Opłata od gołębia na spisie dorosłych – 5 zł
- za kaŜdego gołębia powyŜej 100 szt. ,pobieramy tylko 2 zł .
- za kaŜdego gołębia bez karty własności dodatkowo 5 zł – opłata za upowaŜnienie
- Opłata od gołębia na spisie młodych – 2,50 zł
- Obrączki rodowe 2015 – 1,80 zł/szt.
- Obrączki gumowe 2015 - 0,40 zł/szt.
UWAGA: Warunkiem przyjęcia spisu jest uregulowanie opłaty za gołębie na spisie ,składki
członkowskiej i ewentualne zaległości z lat poprzednich. Opłaty stałej dokonujemy w
terminie do 25 04 2015 r.
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