Harmonogram prac organizacyjnych
XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Poznań 5-7 maj 2017 r.
1. Podanie osób odpowiedzialnych za kontakt z organizatorami wystawy – do 13 stycznia.
2. Podanie liczby prezentowanych zwierząt w podziale na gatunki i grupy oceny – do 3 lutego.
3. Ustalenie liczby i rodzaju stanowisk dla wystawianych zwierząt – do 3 lutego.
4. Podanie przewidywanej liczby wystawców – do 3 lutego.
5. Zgłoszenie uczestnictwa ewentualnych wystawców zagranicznych – do 3 lutego.
6. Przekazanie propozycji składów zespołów sędziów ds. oceny zwierząt – do 17 lutego.
7. Przekazanie propozycji regulaminów oceny zwierząt i nagradzania hodowców – do 17 lutego.
8. Przekazanie propozycji liczby nagród regulaminowych (czempiony, wiceczempiony, złote
i srebrne medale, trofea honorowe) i specjalnych (np. puchary) – do 17 lutego.
9. Przekazanie listy gości zagranicznych i krajowych w celu wystosowania zaproszeń –
do 17 lutego.
10. Zgłoszenie uczestnictwa hodowców (formularze MTP) – do 17 marca.
11. Zamówienie stoisk informacyjnych dla Związków Hodowców – do 17 marca.
12. Zgłoszenie zapotrzebowania na karty wstępu (stałe i jednorazowe) i wjazdowe – do 17 marca.
13. Zgłoszenie wpisu Związków do katalogu targów – do 17 marca.
14. Podanie propozycji programu imprez dodatkowych towarzyszących wystawie – do 24 marca.
15. Podanie

propozycji

dotyczących

harmonogramu

i

scenariusza

poszczególnych

dni

– do 7 kwietnia.
16. Podanie propozycji tematów na forum rolnicze, prelegentów oraz dnia danego gatunku zwierząt
– do 7 kwietnia.
17. Zgłoszenie imprez i spotkań organizowanych przez związki hodowców, w których proponowany
jest udział Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – do 7 kwietnia.
18. Przygotowanie i dostarczenie danych do katalogów wystawianych zwierząt w tym słowo
wstępne – do 7 kwietnia.
19. Podanie imion i nazwisk osób do wręczenia w czasie XXVIII KWZH przyznanych odznaczeń
państwowych

i resortowych

oraz

organizacji/firmy,

które

te

osoby

reprezentują

–

do 14 kwietnia.
20. Informacja o ewentualnej zmianie liczby prezentowanych zwierząt oraz wykorzystaniu
stanowisk dla zwierząt – do 14 kwietnia.
Informacje należy przesyłać:
Krzysztof Jaroszewski – e-mail: k.jaroszewski@kchz.agro.pl , tel. 696 493 100

