
Αγαπητά  µέλη  του Ο.Ε.Μ. 

Το ∆.Σ. του συλλόγου θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τους διαγωνισµούς που θα γίνουν την 
προσεχή περίοδο. Η φετινή χρονιά έχει τρεις  διαγωνισµούς.  

Με τη σειρά λοιπόν που γίνονται έχουµε τα εξής :  

1.       Πρώτος γίνεται ο  διαγωνισµός από 9/12/2007 έως 15/12/2007 στη «Βίλα Στέλλα» 
στο Νέο Ηράκλειο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό ( Γαλήνης και Σοφίας ) .  
Κριτής θα είναι ο Βέλγος Κος  Werner Calebout . Η παραλαβή θα γίνει την 
Κυριακή 9/12 από 17:00 - 20:30. Η κρίση θα γίνει 11/12 έως 15/12 .Το Σάββατο 
15/12 θα γίνει σεµινάριο ( 16:30) ,η απονοµή και η παράδοση των πουλιών.     

2.       ∆εύτερος γίνεται ο διαγωνισµός που διοργανώνει ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης, 
µε κριτή τον Βέλγο Κο Van Meir Cor.  Η παραλαβή των πουλιών θα γίνει στις 
13/1/2008. Η συµµετοχή θα είναι µε 2 τετράδες και 4 µονά και το κάθε πουλί θα 
στοιχίζει 4 € . Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µε τα µέλη του 
∆.Σ. και να δηλώσετε τον αριθµό των πουλιών µε τον οποίο επιθυµείτε να 
λάβετε µέρος έως 10/1/2008.  

3.       Τρίτος  γίνεται ο διαγωνισµός που διοργανώνει ο σύλλογός  , από 4/2/08 έως 
9/2/08. Θα γίνει επίσης στη βίλα Στέλλα .  Η παραλαβή θα γίνει την ∆ευτέρα 4/2 
από 18:00 - 21:00.  Κριτής θα είναι ο Σέρβος OMJ Κος Zeljko Aleksic . Η 
παράδοση των πουλιών θα γίνει τo Σάββατο 9/2 µετά την απονοµή και το 
σεµινάριο ( 16:00). Επιτρέπεται απεριόριστος αριθµός πουλιών.  

   Θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα εξής : 

•         Τα πουλιά και οι βαλίτσες τους θα πρέπει να είναι καθαρά και να έχουν 
απολυµανθεί για τις ψείρες  

•         Η τροφή θα είναι Mastro  

•         Στα ταψάκια θα τοποθετηθεί άµµος γάτας , άριστης ποιότητας  

•         Πάνω από τα πουλιά θα τοποθετηθεί λάµπα φθορισµού  

•         Στον πρώτο  διαγωνισµό µπορείτε να συµµετέχετε µε 3 τετράδες και 4 
µονά ενώ στον δεύτερο µε 2 τετράδες και 4 µονά . Στον τρίτο διαγωνισµό 
µπορείτε να συµµετέχετε µε όσα πουλιά θέλετε.  

•         Να είστε τυπικοί στην ώρα παραλαβής των πουλιών για την διευκόλυνση 
όλων µας  

•         Όσοι επιθυµούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή των διαγωνισµών να το 
δηλώσουν στο γραµµατέα (  210 8992283).Εκτός των ατόµων που θα 
είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των πουλιών , κανείς δεν θα 
παραβρίσκεται στο χώρο.  

•         Το στήσιµο των πουλιών θα είναι το ίδιο µε το περσινό δηλαδή  



   

Γύρω από τα πουλιά θα τοποθετηθεί παραπέτασµα από κόντρα πλακέ θάλασσας .  

•         Η τιµή για κάθε πουλί είναι 3 € .Για τον διαγωνισµό στη Θεσσαλονίκη η 
τιµή είναι 4 € . 

Υπεύθυνοι για την παραλαβή θα είναι  οι  Καλαµαράς Βασίλης και Πανόπουλος Ανδρέας.  

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή θα είναι ο Σταµούλης Μπάµπης.  

Υπεύθυνοι για τα αποτελέσµατα θα είναι οι Κουλικούρδης ∆ηµήτρης και Βλαχοκώστας 
∆ηµήτρης.  

  

Πουλιά εκτός συναγωνισµού θα κριθούν εφόσον επαρκεί ο χρόνος . 

Όσον αφορά τα δακτυλίδια  , παρακαλούµε να µας δηλώσετε τον αριθµό που επιθυµείτε για 
να κάνουµε την παραγγελία . Μπορείτε να επικοινωνείτε µέχρι 30/11/2007 µε τους :  

•         Καλαµαρά Βασίλη        210 7248085  

•         Χαρίση Νικόλαο           210 6141788  

•         Πανόπουλο Ανδρέα      210 2823023  

•         Βλαχοκώστα ∆ηµήτρη  210 8992283  

  

Καλό θα είναι να παραγγείλετε λίγα περισσότερα δακτυλίδια από ότι πιθανόν θα χρειαστείτε , 
γιατί δεν θα κάνουµε δεύτερη παραγγελία .Αν έχετε παραγείλει όλοι έως τις 30/11/2007 τότε 

πιθανότατα να έχουµε τα δακτυλίδια στον τρίτο διαγωνισµό. 

Ευχόµαστε κάθε επιτυχία , θα είµαστε στη διάθεση όλων σας για κάθε διευκρίνηση .  

  Φιλικά  

Το ∆.Σ. του Ο.Ε.Μ.  


