Landelijke tentoonstelling PSC Soest 2014
Van de Parkieten Speciaal Club van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
tentoonstellingsregelement 2014
Clubgebouw Vogelzang
Molenstraat 8b
3464 TG Soest
Sluiting inschrijving 16 september 2014
Inbrengen vogels woensdag 24 september 2014
Tentoonstelling open voor publiek
Vrijdag 26 September van 20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 27 September van 10.00 uur tot 16.00 uur
Artikel 01

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel. Voor de Jeugd € 1,00
De catalogus € 4,00 en is voor alle inzenders verplicht.

Artikel 02

Er kan worden ingeschreven in de volgende hoofdgroepen. zowel stammen, stellen en
enkelingen:

Groep
Hoofdgroep Groepsnummer
Omschrijving
Kleine grasparkieten
60
18.001-008
Alle kleuren.
Standaard grasparkieten
61
19.001-008
Alle kleuren.
Forpussen
62
20.001-004
Wildkleur en mutanten.
Agaporniden 1
63
21.001-004
Overige agaporniden: wildkleur en mutanten.
Agaporniden 2
64
21.017-020
Roseicollies: wildkleur en mutanten.
Catharina parkieten
65
22.00-002
Wildkleur en mutanten.
Neophema`s
66
23.001.010
Wildkleur en mutanten.
Grote parkieten
67-71
24.001-29.008
Alle overige grote parkieten.
Lori`s & Papegaaien
72-74
30.001 & 32.001-010
Lori`s, Papegaaien, Kakatoes en Ara`s.
OK
73
31.001.1.014
Alle gevraagde OK vogels.
EK vogels conform het vraagprogramma van de NBvV. OEK-vogels zijn vogels van eerdere
broedjaren. OK vogels alleen in hoofdgroep 73 van het N.B.v.V vraagprogramma.
OK VOGELS SPELEN NIET MEE VOOR DE STATUS KLASSEMENTEN.
Artikel 03

Vogels vallend onder de wet B.U.D zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in
orde zijn en bij het tentoonstellingssecretariaat worden afgegeven. De papieren als bedoeld
zullen tijdens de tentoonstelling onder beheer van de secretaris in de t.t. ruimte aanwezig zijn.
Inzage in deze papieren, is alleen toegestaan aan die personen die zich kunnen legitimeren als
opsporingsambtenaar van het betreffende ministerie. Op het moment, dat de vogels vallend
onder de wet B.U.D met de eigenaar de t.t. ruimte verlaten zullen de papieren aan de eigenaar
worden teruggeven daarmee vervalt de wettelijke aansprakelijkheid jegens de PSC. Het bestuur
van de PSC, aanvaardt GEEN enkele aansprakelijkheid jegens het niet in orde zijn van de
papieren als bedoeld in dit artikel.

Artikel 04

Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend bij de tentoonstellings-secretaris
worden ingeleverd. Gelijktijdig moet het voor de inzending verschuldigde bedrag bij de t.t.
penningmeester worden voldaan zie inschrijfformulier.

Artikel 05

Iedere inzender ontvangt ruim voor de tentoonstelling een inbreng/afhaal brief en
kooinummers. Als U maandag voor het inbrengen nog GEEN inbreng/afhaal brief en
kooinummers ontvangen heeft neem dan contact op met de t.t. Secretaris.

Artikel 06

De vogels moeten ingezonden in door de NBvV voorgeschreven of aanbevolen kooien met
minstens voor 96 uur voer voor de vogel in de kooi. De kooien dienen voorzien te zijn van
witte drinkflesjes. Voor die soorten die in klapkooien worden ondergebracht zie het N.B.v.V
vraagprogramma.

Artikel 07

De ingezonden vogels kunnen na afloop van de tentoonstelling op vertoon van de afhaalbrief
worden afgehaald. NIET afgehaalde vogels worden op kosten en risico ervan naar de eigenaar
teruggezonden.

Artikel 08

De vogels die een speciale voeding nodig hebben, worden door een TT-medewerker gevoerd.
Voor deze dient door de eigenaar voedsel te worden bijgeleverd.

Artikel 09

De P.S.C. is niet aansprakelijk voor schade aan de inzending.

Artikel 10

Gedurende de tentoonstelling mogen vogels of voorwerpen niet zonder toestemming van het
bestuur worden verplaatst of uit de t.t.-ruimte worden verwijderd.

Artikel 11

Zieke en gebrekkige of beschadigde vogels zullen niet in de tentoonstellingsruimte worden
toegelaten. Vogels, die tijdens de tentoonstelling gebreken gaan vertonen zullen van de
tentoonstelling worden verwijderd en met de eigenaar worden meegegeven. Dit zal door het t.t.
bestuur en/of keurmeesters worden bepaald.

Artikel 12

Als kenmerk van EK on OEK gelden alleen de door de P.S.C. toegestane ringen waarvan
jaartal en kweeknummer leesbaar moeten zijn. Van vogels welke niet zijn van een N.B.v.V
ring zijn voorzien dient de eigenaar een bewijs van inschrijving met kweeknummer van andere
organisaties te overleggen aan de t.t. secretaris.

Artikel 13

Ringen, die bij volwassen vogels erop en eraf kunnen worden gedaan, niet gesloten zijn of
waarvan jaartal en/of kweeknummer niet te lezen zijn, zullen worden uitgesloten van verdere
deelname. Dit ter beoordeling van de ringencontrole en het t.t.-bestuur.

Artikel 14

Alle ingezonden vogels zijn verzekerd volgens de bepalingen van de NBvV.

Artikel 15

Prijswinnaars zullen zonder uitzondering door de keurmeesters worden aangegeven.

Artikel 16

De P.S.C kent V.K (verkeerde klasse) vogels. Bij het uitvallen van een ingeschreven vogel kan
deze worden vervangen door een zelfde soort vogel van hetzelfde broedjaar en uit de zelfde
groep als de ingeschreven vogel, waarbij de kleur van geen belang is. Vogels uit een andere
groep als ingeschreven doen niet mee voor de prijzen, echter wel voor de statusklassement.
LET OP, EEN EK MOET EEN EK BLIJVEN EN EEN OEK EEN OEK.

Artikel 17

In geval van fraude zullen de keurmeesters handelen naar de instructies van de N.B.v.V.
Hiervan zal melding gemaakt worden in de catalogus.

Artikel 18

Promotie en degradatie zie artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 19

Jeugdklasse: de jeugd inzendingen zullen geplaatst worden tussen de andere vogels, maar
worden apart vermeld.

Artikel 20

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

