
 

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 δυο  διαγωνισµούς  . Με τη σειρά λοιπόν που 

γίνονται έχουµε τα εξής :  

1.    Πρώτος γίνεται ο  διαγωνισµός από 29/11/2009 έως 5/12/2009 στο ξενοδοχείο FOUR SEASON  
το οποίο βρίσκετε στην Λεωφ.Ποσειδώνος 97 στην Γλυφάδα (µε κατεύθυνση προς Πειραιά 50 
µέτρα πριν την κεντρική πλατεία). Κριτής θα είναι ο κύριος Πανόπουλος Ανδρέας . Η παραλαβή θα 
γίνει την Κυριακή 29/11 από τις 9:00 έως τις 16:00. Παράκληση να είµαστε συνεπείς ως προ την 
ώρα παράδοσης των πουλιών .Το Σάββατο 5/12 θα γίνει  απονοµή κυπέλλων( 16:30)    
Η παράδοση των πουλιών θα γίνεται στο τέλος της ηµέρας ,µετά το πέρας της κρίσης και εφόσον δώσει 
την συγκατάθεση του ο κριτής. 
 
2. ∆εύτερος  γίνεται ο διαγωνισµός  από 13/12/09 έως 19/12/09. Θα γίνει επίσης στο ξενοδοχείο FOUR 
SEASON  .  Η παραλαβή θα γίνει την Κυριακή 13/12/09 από τις 9:00 έως τις 16:00.   Κριτής θα είναι 
ο Βέλγος Κος  Werner Calebout. Η παράδοση των πουλιών θα γίνεται στο τέλος της ηµέρας ,µετά το 
πέρας της κρίσης και εφόσον δώσει την συγκατάθεση του ο κριτής.  Τo Σάββατο 19/12/09 ( 16:30) θα 
γίνει απονοµή κυπέλλων και σεµινάριο,. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα µέλη του συλλόγου µας που είναι ταµειακώς εντάξει  µπορούν να 
διαγωνιστούν και πουλιά που φέρουν δαχτυλίδια άλλων συλλογών αρκεί να ανήκουν στην ιδία 
Οµοσπονδία µε µας και να είναι µέλη του ΟΕΜ 
 
3.Τρίτος γίνεται ο Πανελλήνιος της Π.Ο.Ο που διοργανώνει ο ΕΣΕΜ και θα γίνει από 10 έως 17 
Ιανουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο ,Μελίνα Μερκούρη στην Καλλιθέα,µε κριτή τον Βέλγο Pieters 
Jorris. .  Η παραλαβή θα γίνει την Κυριακή 10/1 από τις 9:00 έως τις 16:00. Η παράδοση των πουλιών 
και οι λοιπές λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν ,από τον διοργανωτή σύλλογο 
 

 

   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   60% κεχρί 30% ρούπσεν και 10% νίζερ 

•         Στα ταψάκια θα τοποθετηθεί άµµος γάτας , άριστης ποιότητας  

•         Πάνω από τα πουλιά θα τοποθετηθεί λάµπα φθορισµού  

•         Στον πρώτο και στον δεύτερο  διαγωνισµό µπορείτε να συµµετέχετε µε 3 
τετράδες και 4 µονά  .  



•         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 (∆ασκαλάκη Μιχάλη  6944-336687).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 €� .  

   

 
Επίσης θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το αργότερο µέχρι τις 15/10/2009 θα πρέπει να 
έχετε ενηµερώσει τον ειδικό γραµµατέα του συλλόγου κύριο Παλάτο για το σύνολο του αριθµού 
των δαχτυλιδιών που θα χρειαστείτε για το έτος 2010.Σας επισηµαίνουµε ότι θα γίνει µόνο µία 
παραγγελία . 
∆εν θα υπάρξει παραγγελία για µηδενικά δαχτυλίδια. γι’αυτό να είσαστε πολύ προσεκτικοί µε 
τον αριθµό των δαχτυλιδιών που θα παραγγείλετε.  

 
 

Το τηλέφωνο του κυρίου Παλάτου Παναγιώτη είναι το 6945337458 

                                                               Φιλικά  

Το ∆.Σ. του Ο.Ε.Μ.  

 
 


