
PROGRAM RAZSTAVE 
 

V telovadnici PalaExpomar v Caorle, od 11. do 15. Oktobra 2017 

                                     6° Aves Expo Venezia Orientale “Senza Confini” - 1^  internacionalna razstava 
 

 PROGRAM RAZSTAVE 

11 oktober 2017 Prinos ptic 
 08.00 – 20.30 ure 

12 oktober 2017 Ocenjevanje 

14 oktober 2017 Razstav za gojitelje 
08.00 -18.00 ure 

14 oktober 2017 Uradna otvoritev  
11.00 uri 

14 oktober 2017 Razstava za obiskovalce 
14.00-18.00 ure 

15 oktober 2017 Podelitev nagrad 
10.30 uri 
Podelitev posebnih nagrad  
16.00 uri 

15 oktober 2017 Zaprtje razstave 
ob 17.30 uri 

15 oktober 2017 Prevzem ptic 
ob 17.30 uri 

 

 
Vsak rejec mora ob prijavi rezervirat število in vrsto ptice, prav tako mora prijavit ali kolekcijo ali posamezno. 
 

Izpolnjene prijavnice  je potrebno  poslati na tajništvo društva Veneto Orientale in Via C. A. Dalla Chiesa, n. 22 - 30023 
Concordia Sagittaria (VE), vendar ne pred 25. septembrom 2017 in najkasneje 8. oktobra 2017. 
 
Da bi se izognili napakam, sprejemamo prijavnice po spletu, na strani www.aovo.it -“Prenota 6° Aves Expo”, do zapolnitve 
vseh kletk. Za rezervacijo pločevina obravnavo se lahko pošlje faksu: 0434-949453. 
Rejec se z prijavnico zaveže, da bo plačal prijavnino tudi če ne razstavlja ptic. Če pa javi organizatorju do 8. Oktobra 2017 je 
upravičen do plačila. 
 
Poleg poslane prijavnice, mora bit potrdilo plačila: prijavnina ptice + katalog + izmenjalna razstava. 
Plačilo se izvede na banki: 
 
INTESASANPAOLO = IBAN IT51 Q0306936070074000686838 BIC: INTESA BCITITMM intestato all’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA 
VENETO ORIENTALE. 
Ali po dogovoru z organizatorjem razstave ob prinosu ptic. 
 
Prijavnina po ptici    €   4,50 
Obvezen katalog                      €   6,00 
Rezervacija mize                       € 10,00 meter za razstavljalca 
Rezervacija mize                       € 30,00 meter za ne razstavljalce 
Stand     € 100,00 + iva (3,50 mt x 3,50 mt) 
 
Od četrte kolekcije rejec plača samo tri ptice, četrta ptica je zastonj. 
 
Vsem prinesiteljem, oddaljenim od 200 km in več in ki pripeljejo minimalno 100 ptic, jim organizator omogoči prenočitev. 
 
Za vse informacije o prenosu ptic stopite v kontakt z  Furlanis Massimo tel. 338-1043449 e Baldissin Giancarlo tel. 346-9805790, za 
dogovor ure prihoda, da bo teklo vse tekoče. 

 
Za informacije: 
Mascarin Ivan tel. 0421-276187 - cell. 339-5758339 – email: info@aovo.it  
Furlanis Massimo cell. 338-1043449 – email: maxfurl73@gmail.com   
Ros Andrea tel. e fax 0434-949453 - cell. 348-8262800  -   
Zanco Renato  tel. 0421-274646  - cell. 335-8453105 - Capitanio Bruno cell. 339-5942089  
Bavaresco Maurizio cell. 331-3713159 – Baldissin Giancarlo cell. 346-9805790   

 

http://www.aovo.it/
mailto:info@aovo.it
mailto:maxfurl73@gmail.com


POGOJI TEKMOVANJA 

Društvo Veneto Orientale - A.O.V.O. - di Portogruaro skupaj z društvom Basso Piave di Quarto D’Altino in s društvom 

Marca Trevigiana di Treviso, z sodelovanjem s društvom  “La Serenissima” di Mestre in Gran Gala z papigami, 

organizira, pod okriljem CONFEDERAZIONE MONDIALE DI ORNITOLOGIA – C.O.M., od FEDERAZIONE 

ORNICOLTORI ITALIANI - F.O.I. ONLUS in z  PATROCINIO za REGIONE VENETO, za CITTA’ METROPOLITANA di 

VENEZIA, z občino CAORLE, in občino CONCORDIA SAGITTARIA, z občino PORTOGRUARO, z občino  DI QUARTO 

D’ALTINO, 6° AVES EXPO za VENEZIA ORIENTALE “SENZA CONFINI” – 1a ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA 

INTERNAZIONALE, od 11 do 15 oktobra 2017.  

Pogoj 1 

Sodelujejo lahko vsi gojitelji, ki so člani društev zveze F.O.I. ali C.O.M. in imajo plačano članarino za leto 2017. 
Vsi tuji rejci morajo imeti obročke od zveze, pod pogoji C.O.M. Vsak rejec mora na prijavnico napisat svojo rejsko 
številko; Kolekcija mora bit z eno rejsko številko. Obročki morajo bit po standardu C.O.M.. Osebni podatki iz prijavnice bo 
uporabilo društvo za vpis v katalog. 

 
Pogoj  2 

Tekmovalne skupine na tekmovanju so:D-E-F1-F2-G1-G2-H-I1-I2-J-K-L-N-O-P. 
Za ptice starejših letnikov, preveri uradne kategorije C.O.M., ostale spremebe so lahko odobrene samo od C.O.M. in 
C.T.N., ter predsedstva F.O.I.. 
 
Pogoj  3 

Za ptice fauna Europa na tekmovanju in izmenjalni razstavi veljajo pogoji, ki jih določa občina Veneto.  
Organizator ne odgovarja za napake rejcev. 
 
Rejci oz. gojitelji Fauna Europa morajo imeti vsa potrebna potrdila za zadrževanje in gojitev ptic. Ob prinosu mora gojitelj 
prinest kopijo certifikata VURS. 
Za vse ptice vključene v C.I.T.E.S.,mora rejec prinesti vso dokumentacijo in certifikate D.L.n2 od 12.1.93. 
P.S.: Pri križancih mora rejec predstaviti tudi dokument, ki je v C.I.T.E.S.. 
 
Pogoj 4 

Prijavnica mora biti v celoti izpolnjena.   
Za ceno prijavnin po ptici poglej program razstave. 
 
Pogoj 5 

Rejci ob prinosu ptic morajo imeti s seboj obvezno veterinarsko spričevalo, če ga nimajo ga ne bodo spustili v razstavni 
prostor. 
Veterinarsko potrdilo se pokaže ob vstopu v razstavni prostor. 
Za grlice in prepelice mora rejec obvezno predložiti dokument o cepljenju proti bolezni Newcastle. 
Organizator lahko posreduje sanitarni inšpekciji iztrebke ptic za preverjanje. 
  
Pogoj 6 

Vse kletke so last društva, ki organizira razstavo. Od rejca se zahteva, da po spustu ptice v kletko, to tudi z vezico zapre. 
Po potrebi lahko predsednik komisije organizatorja ali direktor razstave prereže vezico in pregleda ptica. 
 
Pogoj 7 

Pri prinosu gojitelj poskrbi za hrano in vodo ptic, v naslednjih dneh je to delo organizatorja. 
 
Pogoj 8 

Vse ptice na tekmovanju bodo ocenjevali sodniki, ki jih bo določil predsednik zbora sodnikov F.O.I. z pogoji C.O.M.. 
Sodniki bodo dodelili  1°, 2° in 3°mesto, ki bo napisano na ocenkem listu.  
V času ocenjevanja bodo prisotne samo osebe , ki jih bo določil organizator.  
Vse reklamacije morajo biti posredovane v tajništvo razstave do 12 ure v nedeljo 15. Oktober 2017. Plačilo reklamacije je 
50 €. Prepovedano je bilo komu med razstavo premikate kletke in ocenske liste na njih. 
 
Pogoj 9 

Posebne nagrade na razstavi ni potrebno navest v času prinosa. Večja nagrada izniči manjšo nagrado, v primeru, delitve 
mesta, se nadaljuje pregled najboljših mest ostalih prijavljenih ptic. Če tudi na koncu pride do izzenačenja se na koncu 
izžreba nagrajenca. 
 
Pogoj 10 

Organizator si pridržuje pravico do kontrole obročkov ptic do 3 mesta. Če pride do nepravlinosti se ptica diskvalificira. 
Kontrola obročkov se bo vršila s pripomočki namenjeni za pregled obročkov in to bodo delali ljudje ki so zato 
usposobljeni, to bo izvedeno ročno in organizator ne bo plačal ptice, če se med kontrolo poškoduje. 
 
 
 



Pogoj 11 

Z podpisom prijavnice se izrecno odrekate odškodnini za ptico v primeru pogina, pobega ali odtujitve ptice. Na  prizorišču 
se bo izvajalo nočno varovanje lokalne varnostne družbe. 
 
Pogoj 12 

Napačno prijavljene ptice, kjer ne bo moč poporavljati kategorije bo organizator izločil iz tekmovanja. 
 
Pogoj13 

V sklopu razstave dne 14 in 15. Oktobra 2017 bo tudi tradicionlna izmenjalna razstava. Izmenjalna razstava je odprta za 
vse rejce, ki so včlanjeni v F.O.I. in C.O.M. za tekoče  leto. Organizator bo v razstavnem prostoru postavil mize. Za vse 
informacije o izmenjalni razstavi poglej na program razstave. 

Vse ptice morajo bit obročkane,  z nepoškodovanimi obročki. Rejci priskrbijo svoje kletke. Ptice morajo biti v čistih 
kletkah in ne brez hrane in vode. Ptice v kletkah morajo bit številčno, kot so napisani pogoji art. 727 del C.P. (legge 
22.11.1993 nr. 4737 – v pogojih zakona o mučenju živali. 
L’avifauna CITES in avtohtone ptice morajo imeti vso dokumentacijo. Izmenjalna razstava je od 8 ure naprej 14. In 
15.10.2017. Po 9.30 uri dne 15.10.2017 ne bodo sprejemali več rezervacij miz. 
 
OPOMINJAMO: PREPOVEDANA JE IZMENJAVATI, PODARITI, KUPITI, ŽIVALI IZVEN RAZSTAVNEGA 
PROSTORA. POZIVAMO GOJITELJE, DA TO DELAJO SAMO V RAZSTAVNEM PROSTORU. 
 
Pogoj 14 

Prevzem ptic se bo začel ob 17.30 uri dne 15.10.2017.  Če organizator ugotovi, da je bila odtujena ptica pri prevzemu,  
prepove storilcu sodelovanje na naslednjih razstavah.   
 
Pogoj 15 

V prostoru, kjer je razstava je kajenje prepovedano. 
 
Pogoj 16 

Razstava je lepa priložnost za promocijo ornitologije, zato z sodelovanjem na razstavi in izmenjalni razstavi rejec 
pooblasti organizatorja za promocije televizijske reportaže, slikanje ptic, izdelkov,..... 
Prepovedana je bilo katera aktivnost, ki bi škodovala razstavi ali rejcem. 
 
Pogoj 17 

Za vse pogoje, ki niso navedeni v teh pogojih, se uporabijo pogoji F.O.I. Onlus in C.O.M.. 


