PROGRAM
50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych
PZHGP Okręg Kielce
7-8.XII.2019 - Targi Kielce
05. XII. 2019 - czwartek (wystawa zamknięta dla zwiedzających)
godz. 16:00
- rozpoczęcie pracy Komitetu Wystawy,
godz. 17:00
- przyjmowanie gołębi,
godz. 20:00
- zakończenie przyjmowania gołębi.
(całonocny dyżur nad okazami pełnią Targi Kielce)

06. XII. 2019 - piątek (wystawa zamknięta dla zwiedzających)
godz. 7:00
- rozpoczęcie pracy Komitetu Wystawy,
godz. 8:00
- odprawa sędziowska,
godz. 8:30
- rozpoczęcie sędziowania,
godz. 19:00
- zakończenie sędziowania, karmienie gołębi.
(całonocny dyżur nad okazami pełnią Targi Kielce)

07.XII. 2019 - sobota
godz. 8:00

- otwarcie wystawy dla zwiedzających,

godz. 10:00

- uroczyste otwarcie wystawy (scena główna)
- powitanie zaproszonych gości i zwiedzających,
- wręczenie odznak honorowych dla hodowców z Okręgu
Kielce,
- wręczenie pucharów i dyplomów hodowcom za
współzawodnictwa lotowe za rok 2019 na szczeblu
PZHGP Okręgu Kielce,
- wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom w
poszczególnych klasach wystawowych,

godz. 12:00

- uroczysty obiad dla mistrzów Okręgu, prezesów Oddziałów,
Zarządu Okręgu oraz zaproszonych gości,

godz. 13:00

- występ zespołu „Piekoszowianki”

godz. 18:00

- zamknięcie wystawy dla zwiedzających

godz. 18:15
- karmienie gołębi,
(całonocny dyżur nad okazami pełnią Targi Kielce)

08. XII. 2019 - niedziela
godz. 8:00
- otwarcie wystawy dla zwiedzających,
godz. 10:00
- charytatywna licytacja gołębi na rzecz Świętokrzyskiego
Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz
placówek wychowawczych i edukacyjnych,
godz. 15:00
- zamknięcie wystawy dla zwiedzających,
godz. 15:15
- rozpoczęcie wydawania gołębi,
godz. 17:00
- zamknięcie wystawy.

I. Osoba odpowiedzialna za 50 Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych
PZHGP Okręgu Kielce - Przewodniczący Komitetu Wystawy:
Sławomir Pająk – Prezes Zarządu PZHGP Okręgu Kielce,
tel. 695-976-394
II. Punkt informacyjny - biuro PZHGP Okręgu Kielce,
wydawanie katalogów dla wystawców – Z-ca Przewodniczącego K.W.:
Dariusz Marciszewski – V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów Zarządu PZHGP Okręgu Kielce,
tel. 692-813-735
III. Giełda gołębi czynna będzie:
- sobota od godz. 6:00 (5:30 dla Komitetu Organizacyjnego) do godz. 18:00
- niedziela od godz. 6:00 (5:30 dla Komitetu Organizacyjnego) do godz. 15:00
Osoba odpowiedzialna za giełdę:
Durlej Grzegorz – v-ce Prezes ds. Gospodarczych Zarządu PZHGP Okręgu Kielce, tel. 664996-977
IV. Dyżurny lekarz weterynarii:
Lek. wet. Renata Zegadło, tel. 604-579-435
V. Nadzór weterynaryjny z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii:
Lek. wet. Gabriela Kurzawska inspektor weterynarii ds. zdrowia i ochrony zwierząt

