Vraagprogramma

Dag van de Dwerg

5 Maart 2022
TKV Tiel
Bulkweg 1, 4005 LB Tiel
Inschrijving sluit op
18 februari 2022

Beknopt dagprogramma (richttijden):
08.30 – 9.15 uur Inkooien
9.15 uur Opening
09.30 – 12.30 uur Keuring
13.00 – 15.00 uur Eindkeuringen
15.15 uur Prijsuitreiking
15.15 uur Sluiting verkoopbureau
15.30 uur Uitbetaling verkochte dieren
16.00 uur Uitkooien en uitdelen van de ereprijslijst
16.30 uur Opruimen van de zaal
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Keurmeesters
De keurmeesterindeling, naar ras en kleurslag, wordt enkele weken voor de
Dag van de Dwerg gepubliceerd op de internetsite (www.dwergenclub.nl)

Voorwaarden Nationale Dag van de Dwerg.
Organisatie
1. De Nationale Dag van de Dwerg wordt georganiseerd door het
tentoonstellingsbestuur onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
Nationale Polen- en Kleurdwergenclub.
2. De dag wordt gehouden op zaterdag 5 maart 2022 in de hal van
“TKV Tiel” aan de Bulkweg 1, 4005LB Tiel
Deelname
3. Deelname van inzenders is alleen mogelijk wanneer men lid is van de Nat.
Polen- en Kleurdwergenclub en in het bezit is van een geldige K.L.N.lidmaatschapskaart. Zij die zich voor de sluitingsdatum opgeven en hun
contributie betalen kunnen aan deze ‘Open Dag’ deelnemen.
4. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van
fokkers die al hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke
inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring.
Deze verklaring moet getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts
die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de
te exposeren oormerken en de toegepaste entstof
5. Alle inzenders kunnen inschrijven in de Nederlandse en Europese klasse.
Voor alle inzenders en keurmeesters gelden de dan te volgen Covid-regels
die door het RIVM zijn opgesteld.
6. In de Nederlandse klasse worden gevraagd: Kleurdwergen, Polen
(Roodoog en Blauwoog) en Polish, zowel rammen als voedsters, zowel
oud als jong, in alle erkende kleurslagen. Voor de niet erkende kleurslagen
is er de AOC klasse.
7. In de Europese klasse worden gevraagd: Kleurdwergen en Polen (Rooden Blauwoog) en Polish, zowel rammen als voedsters, zowel oud als jong,
in alle erkende kleurslagen. Voor de niet erkende kleurslagen is er de AOC
klasse.
Systeem van beoordelen
7. In de Nederlandse klasse zal door Nederlandse keurmeesters worden
gekeurd op punten, dit volgens de Nederlandse standaard.
In de Europese klasse wordt gekeurd volgens de Europese Standaard op
punten.

Inschrijfgeld, catalogus en administratie kosten
8. Het inschrijfgeld voor zowel de Nederlandse en Europese klasse
bedraagt € 3,75 per dier. De catalogus is gratis.
Het inschrijfgeld van ingeschreven, maar niet ingezonden, dieren wordt
niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld vervalt aan de
tentoonstellingsorganisatie.
Verkoop
9. Dieren kunnen op het inschrijfformulier te koop worden gezet d.m.v. het
vermelden van de verkoopprijs. Verkoop van dieren wordt gedaan door
het verkoopbureau. De verkoopprijs wordt vermeerderd met 10%
bemiddelingskosten.
De verkoopkaarten kosten € 1,00 per stuk.
10. Om 15.15 uur sluit het verkoopkantoor.
Consumpties, lunch
11. Het is niet toegestaan om tijdens De Dag van de Dwerg eigen
consumpties te gebruiken in de tentoonstellingsruimte.
12 Tijdens de Dag van de Dwerg kunt u eten en drinken kopen in het
tentoonstellingsgebouw. Ook zijn er bij inschrijving lunchbonnen
verkrijgbaar voor de gezamenlijke lunch. (indien de Covid regels dit
toelaten)
Sluiting van de inschrijving en betaling
13. De inschrijving sluit op maandag 18 februari 2022
Inschrijfformulieren zenden aan:
Michel Zonneveld
Van Heuven Goedhartstraat 14
2251 CK Voorschoten
tel.: +31653753729
E-mail: shows@dwergenclub.nl
Ter bestrijding van de portokosten worden de kooinummers per email
verzonden. Het inschrijfgeld en administratie kosten kunt u uitsluitend
overmaken op de volgende bankrekening: NL28 RABO 03026412 97 t.n.v.
Nat. Polen- en Kleurdwergenclub. Contant betalen is niet mogelijk. Wij
willen graag van u een eenmalige incasso, dit kunt u aangeven op het
inschrijfformulier.
Inkooien
15. De dieren dienen uiterlijk zaterdag 5 maart 2022 om 9.15 uur te zijn
ingekooid. Tentoonstellingsruimte: “TKV Tiel” aan de Bulkweg 1, 4005 LB
Tiel.

Keuring
16. De keuring is voor een ieder vrij toegankelijk, mits de Covid regels dit
toelaten. De keuring begint om 9.30 uur. Wilt u als schrijver of aandrager
assisteren dan kunt u dit op het inschrijfformulier vermelden. De
‘Nationale DvdD’ is voor publiek geopend (mits de Covid regels dit
toelaten) van 9.15 – 16.30 uur.
Beoordelingskaarten
17. De beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten. Na afloop van de tentoonstelling kunnen de beoordelingskaarten worden meegenomen door de inzender.
Catalogus
18. De catalogus met daarin o.a. een overzicht van alle ingeschreven dieren
is tijdens de show beschikbaar voor alle inzenders. Uitslagenlijsten en
lijsten van gewonnen prijzen komen zo spoedig mogelijk na het einde van
de keuring beschikbaar voor de inzenders.
Uitkooien
19. Aan het einde van de keurdag mogen de dieren worden uitgekooid na
toestemming van het tentoonstellingsbestuur. Eerder uitkooien is dus niet
toegestaan!
Prijzenschema
20. Het prijzenschema wordt aan de hand van de ingezonden dieren bekend
gemaakt.
Overige bepalingen
21. Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of
verloren gaan van ingezonden dieren, of enig ander eigendom van de
inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Zodra een dier
verkocht is, zijn de verdere risico’s voor de koper.
22. Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en
worden uit de tentoonstellingsruimte verwijderd.
23. Reclames en klachten van welke aard dan ook kunnen tot één maand na
de tentoonstelling in behandeling worden genomen. Deze dienen
schriftelijk te worden ingediend bij de tentoonstellingssecretaris
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
tentoonstellingsbestuur.

Graag tot ziens in Tiel !
Het bestuur

