
Regulamin konkursu 
„III Otwartych Mistrzostw Krewetek” 

Zoo-Botanica 2012 
14-16 września, Hala Stulecia, Wrocław 

 

 

Organizator: 
Agencja Reklamowa WIGOR 
 
Współorganizator:  
Hodowla AquaGarden 
 
 
Nagrody: 
- nagrody rzeczowe  
- nagrody pieniężne 
 
Uczestnicy: 
Konkurs odbędzie się w 5 kategoriach. 

 
Kategoria 1 
Neocaridina cf. heteropoda (wszystkie odmiany barwne) 
Kategoria 2 
Caridina cf. Cantonensis „Tiger” (wszystkie odmiany barwne ) 
Kategoria 3 
Caridina cf. Cantonensis  „Red & Black Bee” (gradacje A do  SS- Hinomaru, w tym Snow White ) 
Kategoria 4 
Caridina cf. Cantonensis  „Red & Black Bee” (gradacje od SS+ „Double Hinomaru” wzwyż ) 
Kategoria 5 
Kategoria Open  krewetki nie wymienione w powyższych kategoriach   
 

- Każdy z uczestników zobowiązany jest określid się, w jakiej kategorii wystartuje w 
konkursie. 

- Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu krewetki w dowolnej ilości (co najmniej 3 szt.) 
do każdej kategorii po jednym zestawie. 

- W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin pracowników Organizatora 
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeostwo oraz małżonka, a także wstępnych, 
zstępnych oraz rodzeostwo małżonka pracownika. 

 
 
Kto może wziąd udział? 

- Hodowcy, hobbyści 
- stowarzyszenia i związki akwarystyczne 

 
 



Zgłaszad należy: 
- krewetki pochodzące z własnej hodowli 
- ilośd krewetek konkursowych zgłoszonych w danej kategorii: min. 3 szt. 

 
 
Komisja Konkursowa oceni krewetki zgodnie z określonymi kryteriami: 
 
- intensywnośd barw (jakośd) 
- wielkośd krewetek (dojrzałośd) 
- powtarzalnośd cech (koloru) 
- powtarzalnośd wzoru (kat. Red & Black Bee oraz Taiwan Bee) 
- witalnośd  
 
Komisja konkursowa: 
Paweł Szewczak  
Chris Lukhaup  
Roland Dąbrowski – hodowla „Mosura”  www.mosura.com.pl 
Grzegorz Nowioski- hodowla „Novina” www.novina.pl 
David Hoffmann – hodowla  „CrustaFarm” www.crustafarm.fr 
 
 
 
Termin zgłoszeo:  25 sierpnia 2012 
 
 
Zgłoszenie (do pobrania) należy przesład e-mailem na adres: office@wigor-targi.com. 
UWAGA!!! Każdego uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Targów.  
 
Zasady uczestnictwa: 

- Jeden uczestnik może zgłosid krewetki w dowolnej ilości kategorii. 
- Każdy uczestnik zapewnia sobie wodę oraz podłoże (istnieje możliwośd uzyskania czystej 

wody RO- do uzdatnienia od Organizatora po wcześniejszym ustaleniu).  
- Zgłoszone krewetki wezmą udział w III Otwartych Mistrzostwach Krewetek, które stanowią 

integralną częśd Targów Zoo-Botanica 2012.    
- Akwaria w dniu oceny (sobota) pozostaną nieoznakowane. Zgłoszone krewetki będą oceniane 

jako pochodzące od anonimowych hodowców. Od chwili ogłoszenia wyników akwaria będzie 
można oznakowad nazwami hodowli aż do kooca trwania targów. 

- Zgłoszenie krewetek do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i 
przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęd z wystawy 
akwariów przez Organizatora konkursu. 

- Nagrody nie są zamieniane na gotówkę i mogą byd odebrane tylko bezpośrednio w 
drugim dniu trwania targów lub do 30 września 2012 r. w siedzibie sponsora. 

- W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda przepada. 
 

http://www.mosura.com.pl/
http://www.aquagarden.net.pl/
http://www.crustafarm.fr/
mailto:office@wigor-targi.com


Organizator zapewnia: 
- powierzchnię wystawienniczą pod akwaria z konkursowymi krewetkami na Targach Zoo-

Botanica 2012. 
- akwarium, filtrację, światło (dla każdego uczestnika konkursu) 
- warunkowo (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy) Organizator udostępni 

wodę RO  
- przyłącze prądu dla każdego uczestnika konkursu 
- dzieo techniczny to 13 września 2012 (od godziny 8.00) do przygotowania akwarium przed 

otwarciem targów i wystawy 

Postanowienia koocowe 
- Uczestnicy konkursu mogą składad reklamacje w terminie do dnia 1 października 2012 r., wyłącznie 
na piśmie (pod rygorem nieważności) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje spóźnione nie będą 
rozpatrywane.  
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowad będzie Organizator, w terminie 10 dni od otrzymania 
reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
-  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowieo regulaminu z ważnych 
powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu 
bez podania przyczyn. O zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu 
poprzedzającym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego. 
-  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygad będzie sąd powszechny  
właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktowad się z 
organizatorami: 
- z ramienia firmy AQUAGARDEN: Michał Maciejewicz: kontakt@aquagarden.net.pl  
- z ramienia firmy WIGOR: Paulina Pawlikowska: ppawlikowska@wigor-targi.com  
 
 
 
 
 


