ZŁOTY – NAJLEPSZY TYPOWANY GOŁĄB
MWG MAZURY 2020
Nowa rywalizacja na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku MAZURY w sezonie 2020

REGULAMIN RYWALIZACJI:
Wytypuj 1 gołębia spośród zgłoszonych gołębi w ramach jednej drużyny
Wytypowany gołąb może być zmieniony (tylko jeden raz) najpóźniej przed
3 lotem konkursowym – do dnia 25 sierpnia
Wytypowany gołąb bierze udział w rywalizacji podczas lotu finałowego
Nagrody dla trzech najlepszych gołębi typowanych z lotu finałowego
Przejrzysta i atrakcyjna forma rywalizacji
70% opłaty za rejestrację typowanego gołębia stanowi pulę nagród
Nagrody: 1 gołąb – 55% puli nagród, 2 gołąb – 30% puli nagród, 1 gołąb – 15%
puli nagród

Opłata 250 złotych za 1 wytypowanego gołębia

Termin zgłoszenia do rywalizacji gołębia
typowanego – najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2020
roku

Zgłoszenia gołębi typowanych dokonujemy za pomocą wypełnionego
formularza zgłoszenia wraz z dostarczonymi gołębiami lub poprzez
wysłanie tego formularza na adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl
Wpłaty za zgłoszonego gołębia typowanego prosimy regulować na
konto bankowe do wpłat
(w PLN): PKO BP 88 1020 1332 0000 1702 1084 2286
Konto do wpłat (w EURO): PL93 1020 1332 0000 1502 1084 2294
SWIFT – BPKOPLPW
z dopiskiem tytułem wpłaty : opłata za gołębia typowanego oraz
proszę podać nazwę uczestnika lub nazwę drużyny taką jako podano
w zgłoszeniu.

WAŻNE !!!
Jeśli uczestnik w regulaminowym terminie nie zdecyduje się na
typowanie gołębia ze swojej zgłoszonej drużyny, a tym samym
wzięcia udziału w dodatkowej rywalizacji, wtedy inny uczestnik
MWG Mazury może typować jednego gołębia spośród drużyn
bez dokonanego typowania według klucza jeden gołąb na
jedną zgłoszoną drużynę. Termin takiego dodatkowego
typowania wyznaczamy na 3-5 sierpnia 2020 - po zakończeniu
terminu typowania przez właścicieli drużyn.

ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI

Kontakt telefoniczny: Wojciech Ziobroniewicz 501 - 362 - 221

GOLDEN - THE BEST TYPED PIGEON
MWG MAZURY 2020
A new competition on the International One Loft Race MAZURY
in the 2020 season

RULES OF COMPETITION:
Predict 1 pigeon among the pigeons entered in one team
The selected pigeon may be changed (only once) before the 3rd
competition flight at the latest until August 25, 2020
The selected pigeon takes part in the competition during the
final flight
Awards for the three best pigeons selected from the final
flight
Transparent and attractive form of competition
70% of the registration fee for the selected pigeon is a prize
pool
Prizes: 1 pigeon - 55% of the prize pool, 2 pigeon - 30% of the
prize pool, 1 pigeon - 15% of the prize pool
•

250 PLN / 60 euros fee for 1 selected pigeon

The deadline for registering the pigeon for
competition - no later than 1 August 2020
Submission of selected pigeons is made using the completed
application form together with the pigeons provided or by
sending this form to the email address:
kontakt@mwgmazury.nazwa.pl
Payments for a registered pigeon should be paid to the bank
account for payments
(in PLN): PKO BP 88 1020 1332 0000 1702 1084 2286
Account for payments (in EURO): PL93 1020 1332 0000 1502
1084 2294 SWIFT - BPKOPLPW
with a note of payment: payment for the selected pigeon and
please provide the name of the participant or team name as
given in the application.

IMPORTANT !!!
If a participant in the statutory deadline does
not decide to select a pigeon from his
registered team, and thus take part in an
additional competition, then another OLR Mazury
participant may bet on one pigeon among the
teams without typing according to the key one
pigeon for one registered team. We set the date
of such additional betting on 3-5 August 2020
after the end of the betting period by team
owners.

WE INVITE YOU TO COMPETITION

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / NAZWA DRUŻYNY [TAKIE JAK W ZGŁOSZENIU]
_________________________________________________________________________________
NR obrączki rodowej GOŁĘBIA TYPOWANEGO
_________________________________________________________________________________
BARWA GOŁĘBIA
__________________________

DATA ZGŁOSZENIA
__________________________

PODPIS UCZESTNIKA
_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA GOŁĘBIA TYPOWANEGO (TYLKO RAZ)

NR obrączki rodowej GOŁĘBIA – zmiana za gołębia typowanego
_________________________________________________________________________________
BARWA GOŁĘBIA
__________________________

DATA ZGŁOSZENIA ZMIANY
__________________________

PODPIS UCZESTNIKA
_____________________________________

PARTICIPANT'S NAME AND SURNAME / TEAM NAME [AS APPLICABLE]
_________________________________________________________________________________
Number of ring Typed Pigeon
_________________________________________________________________________________
Color of Pigeon
__________________________

Date of notification
__________________________

participant's signature
_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------

CHANGE OF TYPE Pigeon (ONLY ONCE)

Number of ring NEW Pigeon
_________________________________________________________________________________
Color of Pigeon
__________________________

Date of notification
__________________________

participant's signature
_____________________________________

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / NAZWA DRUŻYNY [TAKIE JAK W ZGŁOSZENIU] – INNEGO UCZESTNIKA
_________________________________________________________________________________

DOKONUJE TYPOWANIA GOŁĘBIA UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / NAZWA DRUŻYNY [TAKIE JAK W ZGŁOSZENIU] - WŁAŚCICIELA GOŁEBIA
_________________________________________________________________________________
NR obrączki rodowej GOŁĘBIA TYPOWANEGO
_________________________________________________________________________________
BARWA GOŁĘBIA
__________________________
DATA ZGŁOSZENIA
__________________________

PODPIS UCZESTNIKA
_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA GOŁĘBIA TYPOWANEGO (TYLKO RAZ)

NR obrączki rodowej GOŁĘBIA – zmiana za gołębia typowanego
_________________________________________________________________________________
BARWA GOŁĘBIA
__________________________

DATA ZGŁOSZENIA ZMIANY
__________________________

PODPIS UCZESTNIKA
_____________________________________

