Reglement Verkoopklasse FK-2018

Tijdens de tentoonstelling wordt dit jaar een verkoopklasse worden georganiseerd. Om dit in goede
banen te leiden, gelden de volgende bepalingen:

Art. 1

Het ter verkoop aanbieden van vogels in de verkoopklasse staat open voor ieder
deelnemend lid aan Friese kampioenschappen 2018 te Garyp.

Art. 2

Het inbrengen van de vogels, bestemd voor de verkoopklasse, dient te geschieden op
dinsdag 11-12 2018, van 16.00 uur tot 21.00 uur, of anders i.o.m. het bestuur van de
organiserende vereniging.

Art. 3

De vogels bestemd voor de verkoopklasse moeten worden ingezonden in schone en met
schelpenzand voorziene TT-kooien. In de kooien dienen een gevuld voerbakje en een
waterbakje aanwezig te zijn, conform de door de NBvV geldende regels.

Art. 4

Er mogen niet meer dan twee vogels in één kooi worden ingezonden. Zieke of gewonde
vogel worden geweigerd. Lopers zijn niet toegestaan.

Art. 5

Op de kooien mogen alleen die verkoopkaartjes/stickers worden gebruikt, welke door het
TT-bestuur hiervoor beschikbaar worden gesteld (ter plaatse).

Art. 6

Op de verkoopkaartjes wordt behalve het bedrag( per koppel of per stuk) dat men voor de
vogel(s) vraagt, ook te worden vermeldt de soort en/of kleurslag, alsook de sekse van de
vogel

Art. 7

De feitelijke verkoop geschiedt door de verkoopleider (aangewezen door het TTbestuur).

Art. 8

De tentoongestelde vogels kunnen ook te koop worden aangeboden d.m.v. een door het
TT-bestuur beschikbaar gesteld, ingevuld en op de TT-kooien aangebracht
verkoopkaartje, echter pas na de opening van de TT.

Art. 9

Het ter verkoop aanbieden van vogels bedraagt € 1 per vogel, ongeacht of deze verkocht
wordt of niet.
De opbrengst van de verkochte vogels wordt na de TT met de verkoper verrekend.

Art. 10

De verkochte vogels dienen door de nieuwe eigenaar direct te worden meegenomen,
behalve de verkochte, tentoongestelde, vogels. Deze dienen onmiddellijk na het
beëindigen van de TT (zaterdag 15-12-2018 na 15.00 uur) te worden afgehaald.

Art. 11

Niet verkochte vogels en gelden dienen te worden afgehaald op zaterdag 15 12-2018
voor 15.00 uur of in overleg met de verkoopleider.

Art.12

Niet afgehaalde vogels vervallen aan de vereniging, die daar dan automatisch eigenaar
van wordt en daarover dan ook als zodanig kan beschikken. Reclames zijn niet mogelijk!

Het bestuur van Vogelvereniging Zanglust.

