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KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

2018 King Klub  Nagy  Kiállítás, Nagyatád 

Kiállítás helyszíne: 7500 Nagyatád városi sportcsarnok Szent István Park 2
Kiállítási időpont: 2018 január  4-7

Bíráló:   Paolo Di Candia USA
Nevezések beérkezésének határideje !!!: 2017 December . 22 

Nevezési díj: 1000Ft / db
Regisztrációs díj: 2000Ft / kiállító
Katalógus, állandó, vagy napi belépő: Helyszínen váltandó, a nevezési díjakkal  egyszerre  fizetendő !! 
 1000 - 1000 - 500 Ft
Galambok beszállítása: 2018  Január  4.  1300 órától 16 -ig.
Galambok kiadása: 2018. Január  7.   900 

A kiállításra csak saját tenyésztésű, egészséges, szabályos, zárt MGKSZ lábgyűrűvel ellátott egyed állítható ki!
Nevezni az Amerikában elfogadott színosztályok szerint lehet az alábbi színekben:
– Fehér, Vörös, Sárga, Fekete, Dun, Barna, Ezüst, „Barna” szalagos, Kék szalagos,Higított Kék, Vörös- 
fakó szalagos, Sárga fakó szalagos, A.O.C. „Egyéb”, Kék kovácsolt, Vörös kovácsolt, 
Indigó, Grizzly, Ritka, Grizzly szalagos, Indigó szalagos, Fekete babos.
Grizzly  szalagos,  Indigó szalagos színosztályokban, amennyiben elérik a nemenkénti öt darabos nevezési
egyedszámot, úgy önálló színosztálynak minősül.
           
              2 hétnél nem régebbi 8/A Állatorvosi igazolás KÖTELEZŐ! Az új formanyomtatvány!!!
A vezetőség megkéri a tisztelt tenyésztőket, hogy a bírálat alatt lehetőség szerint a galambok ketrecben 
történő ki és beszállításában szíveskedjenek segíteni a szokott területi elosztásokban!!
Megkérjük a kedves tenyésztőket, hogy a gyűrűszámokat pontosan szíveskedjenek megadni, valamint a 
helyes színosztályba sorolásra odafigyelni.
Amennyiben nem a nevezésnek megfelelő gyűrűszámú és színosztályú galamb kerül a kiállítási ketrecbe, 
úgy sajnálatos módon azok az egyedek nem vehetnek részt a versenyen, tekintettel arra, hogy az utólagos
javításokat idő hiányában nem áll módunkban feldolgozni!!! Amennyiben a nevezett darabszám eléri a 
kritikus bírálati időt a tervezett bírálati napokon, úgy a bírálat a beszállítás napján 17 órától 
megkezdődik!!!!!!! Megkérnénk a kedves  kiállítókat  hogy a beszállítási időpontot ezért szíveskedjenek 
betartani!!
Az e-mailen leadott nevezéseket, fogadási visszaigazolással küldjék el, vagy telefonon érdeklődjenek az e-
mail megérkezéséről. A regisztrációs, és nevezési díjat belföldi postai csekken, a nevezési lappal együtt 
kérjük feladni! 

Feladási cím: Halas Péter 7900 Szigetvár, Vasvári Pál u. 9, Tel. : 06 70/416 8326



 

        Magyar King Klub
              www.magyarkingklub.hu

Nevezési ív 

A kiállító adatai:
Név:............................................................................
Cím:...........................................................................
Telefonszám:..............................................................
Egyesületének száma:...............................................

Szín fiatal 1-0 fiatal 0-1 öreg 1-0 öreg 0-1 nevezési  díj

Dátum:........................................
                                                            Végösszeg:.......................
Aláírás:.......................................

http://www.magyarkingklub.hu/


Szállás és programismertető
Nagyatád , 2018 Január  4-7 

Szálloda címe:  Hotel Szollár 

             7500  Nagyatád, Széchenyi tér 28,                      

 Szobák:                                                                      Szoba ár: Egységesen 7000 Ft/ fő/ nap

                             2 ágyas 25db
                             3 ágyas          6 db                                                                   

                      Franci Ágyas   13 db
I. Reggeli svédasztalos kínálási formában történik, 600 – 9oo-ig a szállodában. A reggeli árát a 

szobaár már tartalmazza!
II. A csütörtök- péntek-szombat esti programok és a vacsorák, a szálloda éttermében lesznek 

megtartva. Kb 20 órai kezdettel 
III. A péntek-szombat , ebéd a kiállítás helyszínén a Sport étteremben  fogyasztandók, tányér 

szervizes kikínálásos formában 12-13 Óra közötti időpontban 
IV. A szállás, ebéd és vacsora igényeket a mellékelt táblázat kitöltésével, a nevezési ívvel együtt 

visszajuttatni szíveskedjenek a feladási címre. Az ebéd és vacsora, minden alkalommal jegy 
ellenében lesz felszolgálva. A jegyeket a kiállítás helyszínén, és a szállodában Jankó 
Gábornál kell kifizetni a leadott lista alapján.

A szobafoglalást jelentkezési sorrendben tudom elfogadni.    Idegen Forgalmi adó 400 
ft/fő/ nap

Esti Programok és napi menüismertető:

Csütörtök:   19 óra Tenyésztői est,   bíráló  Paolo DiCandia  köszöntése
          A színosztályok bírálati sorrendjének sorsolása.                                                         

            Vacsora:         Ár 2500Ft    Tányérszervizes  Kikínálási forma                                                           
Tartalma  

Zöldborsóleves 

Vörösboros marharagu

Pásztortarhonya

Savanyúság

Máglyarakás

         

          
             Péntek ebéd : 12-13 között           Ár:1300Ft   Tányérszervizes kikínálási forma: Csontleves 
cérnametélttel
 (tálban)
 Brassói aprópecsenye, Káposzta saláta 



,                      

             Péntek Vacsora:   Ár 2500 Ft        Tányérszervizes Kikínálási forma.                                             
Tartalma : Kolbászos  burgonyaleves 

Párolt sertésszelt lecsós, kacsamájas raguval ,Párolt  Rizs ,Somlói galuska 

Szombat ebéd  12-13 között     Ár 1300 Ft Tányérszervizes Kikínálási formában                    
Karfiol leves  (tálban)
 Csirkemell Párizsiasan ,Rizs

 
                  Vacsora:  20 órától Díjkiosztó zenés vacsora                                   Ár: 3500 Ft                  

           Tányérszervizes kikínálási forma                                                                                                            
Leves:  Lestyános húsleves gazdagon Vegyestál, Sörrel locsolt ropogós sertés csülök , Kapros 
túróval töltött csirkemell rántva ,Camambert sajttal és zöldhagymával töltött sertésszelet baconbe 
göngyölve , Gombafejek sörtésztában sütve 
          , Köretes tál: Házi Steak burgonya, Almás párolt káposzta ,Zöldség köret ,

Sütemény: Mákos guba narancsos vanília mártással 

Az  italok rendelés alapján, egyénileg fizetendők!!

A Hotel Solar *** szállodában  is  lehetőség  van  egy úgynevezett  teljes csomagár  választására,  
amely magában foglalja az egész rendezvény ideje alatt lévő szállást és valamennyi ismertetett étke-
zést ! Tekintettel arra hogy az elszámolási rendszer  a korábbi években már jól bevált, és 
egyszerűbb,szeretnénk  most is ezt alkalmazni  és mint lehetőséget felkínálni minden kedves érdeklő-
dőnek!!,   Ha valaki a kedvezőbb  teljes csomagajánlatot választja   akkor a fentiekben közölt árak nem
érvényesek mivel egy összegben kell kifizetni a csomag árát, ami idegenforgalmi adóval egybekötve 
29000 Ft . 
Amennyiben valaki nem tart igényt a csomagajánlatra úgy a kikínálási árakon kell megtéríteni a kért 
szolgáltatást!!   Ebben az esetben  az idegen forgalmi adó 400Ft/nap, ami még plusz költség !!

    

                                   

         
Teljes csomagot rendelem 2018  01  04- 07  ig!!

Kérném „X”– el jelölje a darabszámot és a választott igényt
a szállással és az étkezéssel kapcsolatosan 

Csütörtök Péntek Szombat 
Érkezés
2 ágyas szoba 
3 ágyas szoba
Francia ágyas



Érd: Jankó Gábor
Tel.: 0670/209-60-14                                          Pécs.   2017.11.23

!


