Reglement bijzondere Tentoonstelling
2017 te Heeswijk–Dinther.
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De inschrijving staat open voor alle leden welke zijn aangesloten bij een door de C.O.M erkende Bond.
Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan het vraagprogramma van de N.B.v.V.
Voor het inbrengen en afhalen van de vogels zal U een formulier worden toegezonden waarop de ingeschreven
vogels zijn vermeld, met vermelding van kooinummers.
Vogels die in een verkeerde groep zijn ingeschreven, komen niet voor een prijs in aanmerking.
De toegezonden kooinummers moeten bij het inbrengen op de kooien, aan de voorzijde onderaan in het midden
zijn aangebracht.
Vogels moeten worden ingebracht in de door de NBvV voorgeschreven TT -kooien, met volle voerbak rechts
(parkieten mag voer op de bodem )en een leeg omgekeerd waterfonteintje links. Vogels worden in de zaal voorzien
van water behalve parkieten, die krijgen meteen na de keuring water.
Vuile of anderszins afwijkende kooien worden geweigerd.
Europese vogels moeten zijn voorzien van een gesloten wettelijk voorgeschreven voetring. Vogels voorzien van een
breekring worden geweigerd. Voor grondvogels is een geldig entbewijs vereist deze kopie moet u afgeven bij het
inbrengen van de grondvogels.
Zieke vogels worden geweigerd. Bij constatering van ziekte tijdens de TT wordt de desbetreffende vogel direct uit
de tentoonstellingsruimte verwijderd en moet na overleg met de inzender direct afgehaald worden. De ingezonden
vogels mogen de tentoonstellingsruimte zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur niet verlaten
voordat de TT is afgesloten.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of sterfte van de vogels tijdens de tentoonstelling.
De vogels en de kooien zijn door de NBvV collectief verzekerd tegen brand en diefstal na braak.
Dit echter alleen als het verzekerd bedrag op het inschrijfformulier is vermeld en het formulier is ondertekend
door de inzender.
Tijdens de tentoonstelling mogen geen kooien van de stellingen worden genomen en/of vogels uit de kooien
worden gehaald, behalve door een persoon die daarvoor toestemming heeft gekregen van het
tentoonstellingsbestuur.
De kweeknummers en het kweekjaar van de prijswinnende vogels worden gecontroleerd.
De eindtelling op uw keurbriefje is bindend.
Direct na het inbrengen van de vogels tot aan de officiële opening van de tentoonstelling heeft niemand toegang
tot de tentoonstellingszaal, met uitzondering van de tentoonstellingscommissie en zij die door dat bestuur daartoe
bepaaldelijk zijn gemachtigd.
Inzenders hebben tijdens de openstelling voor het publiek gratis toegang tot de tentoonstelling.
Jeugdinzenders worden ondergebracht in een afzonderlijke jeugdklasse.
Afhalen van prijzen en vogels kan alleen op vertoon van de toegezonden lijst waarop de ingeschreven vogels en de
kooinummers zijn vermeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
Door inzending verklaart men zich akkoord met dit reglement.

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en willen u gaarne tijdens een dezer dagen begroeten. Wij hopen dat het voor u en ons
een mooie show wordt.

