Regler og vilkår for Aulum Dyrskue
Dyrskuets CHR-nummer: 073064

Generelle bestemmelser for alle
Tilmelding er åben fra 1. maj til 15. juli for alle stande og dyr, bortset fra kvæg, hvor fristen er 8/7.
Dyrskuet afholdes fast den anden lørdag i august på Dyrskuepladsen, Ørrevej i Aulum, og vil være åbent for
publikum kl. 09:00 – 16:00. I dette tidsrum frabedes al kørsel på pladsen, og alle udstillere og deres dyr skal
blive på pladsen.
Tilmelding af stande og sker via hjemmesidens shop.
Der er et tilmeldingsgebyr på 200 kr. for kreaturer (inkl. alle prøver), 150 kr. for raceheste, 75 kr. for
rideheste, og 100 kr. for geder og får. Udstilling til børnedyrskuet er gratis.
Stand-priserne varierer efter størrelse og evt. strøm. Læs mere under stand-udstillere.
Udstillerne bærer selv risikoen for det udstillede m.h.t. brand, tyveri, vandskader og anden form for
beskadigelse, såvel under transport, som under udstillingen. Udstillerne er ligeledes selv ansvarlige for
eventuelle skader, som påføres dyr eller genstande pga. fejl og forsømmelser fra udstillerens eller hans
medhjælperes side. Det anbefales udstillerne, at man sikrer sig mod tab ved at tegne et tillæg til bestående
forsikringer.
Udstillerne skal under skuet og i opbygningsperioden rette sig efter ledelsens anvisninger. Undladelse heraf
kan medføre, at det udstillede materiale fjernes for udstillernes regning, ligesom det kan få konsekvenser
for deltagelse i fremtidige dyrskuer. Alle uoverensstemmelser og stridigheder afgøres endeligt af
udstillingens ledelse. Vær opmærksom på gældende regler for transport, og hvis du er i tvivl, så snak med
din vognmand.
Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på tilmeldte dyr til brug til
katalog, bedømmelseslister, resultater, for evt. sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler mv. Ved
deltagelse i dyrskuet, gives der samtidig tilladelse til at skuet må anvende billeder af udstiller samt
udstillede dyr, samt resultater under skuet på deres Facebook side, og på hjemmesiden.

Generelle bestemmelser for dyr
Alle har ret til at udstille dyr. Der er ingen begrænsninger ved f.eks. udstillernes bopæl.
Der kan kun udstilles dyr, der er tilmeldt og betalt til Aulum Dyrskue.
For at dyrene kan udstilles på dyrskuet, skal dyrene være af ren race i henhold til respektive avlsledelsers
retningslinjer. Ved tilmelding skal der gives en nøjagtig affattet og fuldstændig stamtavle over hver enkelt
dyr. For får og geder fra besætninger, som er med i registrering, er det tilstrækkeligt at oplyse udstillerens
CHR-nummer og dyrets 11-cifrede nummer.
Udstillerne skal garantere for opgivelsernes rigtighed, og efter bedste overbevisning garantere, at dyrene er
sunde og fri for skjulte fejl.

For dyr, som tilhører flere personer, skal samtlige ejeres navne og adresser anføres på tilmeldingen.
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Syge dyr bliver nægtet adgang. Dyrene skal være
klar og tilset på pladsen senest kl. 08:30. Dyrlægerne er tilstede fra kl. 06:00 – 08:30, så I kan ankomme
med jeres dyr i dette tidsrum.
Dyrskuets ledelse kan af specielle veterinære årsager foretage indskrænkninger eller begrænsninger i
tilførslen af dyr.
Hvis dyret, eller andre dyr fra samme sted, viser tegn på sygdom, kan der ikke udstilles dyr på skuet.

