Reglement verkoopshow “PARKIET 2018“
•

Iedereen kan deelnemen aan de verkoopshow.

•

Aangeboden vogels, dienen eigendom te zijn van de liefhebber.

•

•

De vogels worden aangeboden in T.T. kooien, Max. 2 vogels per kooi, aangepast aan de
vogelsoort, voorzien van eten en drinken voor 24 h.

•

•

De kooien moeten in propere staat zijn en voorzien zijn van de naam van de liefhebber, dit
achteraan op de kooi.

•

•

Men kan ook volières aanvragen bij de club. Volières van 2 x 2 x 1m aan 2 €/stuk of
kubussen van 1 x 1x 1m aan 1 €/stuk of kubussen van 0,5 x 0,5 x 0,5m aan 0,50 €/stuk.
Kleine TT kooien aan 0,50 € per stuk
Volières dienen aangevraagd te worden bij Desmedt Freddy uiterlijk tegen 02/12/’18, Tel:
051/221002 GSM: 0474/92.73.61 na 19 h.

•

•

Splitvogels worden in aparte kooien ondergebracht. Duidelijk onderscheid moet gemaakt
worden bij dezelfde soort vogels in één volière zodat verwarring uitgesloten is.

•

•

Maximum 4 vogels per volière of kubus, uitzonderingen te bespreken met het bestuur.

•

•

Iedereen wordt geacht zijn eigen vogels in de volière te plaatsen. Het aanleveren wordt
strikt nagezien en afgetekend voor ontvangst na het plaatsen van de vogels.

•

•

Inschrijvingsformulieren kan men best op voorhand invullen, zeker met meer dan 10
vogels. Ter plaatse kan ook maar dit brengt een zekere wachttijd met zich mee.

•

•

Wie vooraf zijn inschrijvingsformulier terugstuurt voor 02/12/18 vermijd lange
wachttijden bij het inschrijven, zijn etiketten liggen dan klaar.

•

•

Aan de inschrijvingtafel, krijgt men zijn etiketten om onderaan rechts op de T.T. kooien te
kleven, en bij de volières op de voorziene plaats.

•

•

De vogels worden binnengebracht op vrijdag 07/12/’18 vanaf 9 tot 17h. Wie verhinderd is
kan mits vooraf te verwittigen ze op donderdag avond binnen brengen van 18 tot 20 uur

•

•

•
•
•

•

Vogels die onder bijlage A van de Cites reglementering vallen, dienen vergezeld te
zijn van de vereiste originele documenten (geen kopie). Deze documenten blijven ter
beschikking in het secretariaat gedurende de verkoop. Vogels van bijlage B en die
niet vermeld zijn in bijlage 4 (vrijgesteld) dienen vergezeld te zijn van een
ondertekend overdrachtformulier.
Er wordt een vast recht van 3 € per liefhebber gevraagd.
De organisatie staat in voor de verkoop van de vogels in de verkoopshow aan de opgegeven
prijs bij inschrijving.

•

•

Vogels ingeschreven per koppel worden dan ook per koppel verkocht (niet
afzonderlijk)

•

•

De liefhebbers mogen hun ingeschreven vogels in de verkoopshow niet meer verwijderen of
de verkoopprijs veranderen om organisatorische redenen.

•

Niet-leden betalen 10% op de verkochte vogels.

•

•

Zieke of gekwetste vogels worden niet aanvaard.

•

•

De organisatie is niet verantwoordelijk voor vogels die ziek worden, gestolen worden,
sterven of gelijk welk ander voorval.

•

•

Alles staat onder controle van een veearts volgens de normen van het FAVV.

•

•
•

De uitbetaling van verkochte vogels en de uitkorving per persoon gebeurt op zondag
9/12/’18 vanaf 16.00 h. tot 19.00h
In geen geval mogen vogels vroegtijdig of zonder begeleiding van een bestuurslid worden
uitgekorfd

