Uwaga! Tylko złożenie pisemnego zgłoszenia (lub jego skanu na emil_szymanski@poczta.onet.pl) do dnia
30 września 2020 r. (data wpływu) będzie skutkowało udziałem w niżej wymienionych projektach.
Każdy pszczelarz będzie ujęty w projekcie zakupu leków.

Druk zgłoszenia udziału w projektach KOWR w sezonie 2021
(zakupy ok. marzec-czerwiec 2021)
Imię i nazwisko ……………………………....................................................................
STAN RODZIN na 30.09.2020: ............

Projekt zakupu pszczół:
Matki nieunasiennione – ……… szt.

Matki reprodukcyjne – ……… szt.

Matki unasiennione – ………… szt.

Odkłady pszczele – ………… szt.

Producent – ………………………………………………………………………..
Uwaga! Matki tylko z pasiek prowadzących księgi lub rejestry dla ras lub linii hodowlanych. Należy koniecznie
wskazać producenta!
Uwaga! Przy zgłoszeniu zapotrzebowania na odkłady, należy dołączyć ofertę pasieki produkującej odkłady dla
Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy wg wymogów KOWRu!
Uwaga! Matki i odkłady nie więcej jak 50% i same odkłady nie więcej jak 20% stanu na dzień 30.09.2020
(ograniczenie 20% nie dotyczy pasiek do 6 rodzin pszczelich).

Projekt zakupu sprzętu
Uwaga! W przypadku mało znanego producenta sprzętu należy dołączyć jego ofertę
Uwaga! W projekcie mogą wziąć udział pszczelarze mający min. 10 rodzin oraz legalnie wprowadzają
produkty pszczele do obrotu (lub do dnia podpisania umowy uzupełnią odpowiednią zgodę), np.
posiadają zgodę na sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub prowadzą sprzedaż do skupu
i posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

Nazwa sprzętu

Producent

Nr katalogowy

Cena brutto

Ilość sztuk

Projekt zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej /dawne "lawety"/
Uwaga! Należy dołączyć ofertę od sprzedawcy lawety/urządzenia do gospodarki wędrownej
Uwaga! W projekcie mogą wziąć udział pszczelarze mający min. 25 lub 150 rodzin (w zależności od
rodzaju urządzeń) oraz legalnie wprowadzają produkty pszczele do obrotu (lub do dnia podpisania
umowy uzupełnią odpowiednią zgodę), np. posiadają zgodę na sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel
detaliczny prowadzą sprzedaż do skupu i posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

Nazwa urządzenia

Producent

Nr katalogowy

Cena brutto

Ilość sztuk

Projekt zakupu leków przeciw warrozie
UWAGA! Każdy pszczelarz, który poda stan rodzin na 30.09 oraz spełnia inne formalne
wymogi zostanie ujęty w projekcie zakupu leków przeciw warrozie. Leki i limity (wg
wskazań producentów) zostaną opublikowane na stronie. Ilość leków ponadto co zostanie
opłacone w składkach członkowskich za rok 2021 nie zostanie objęta refundacją (ale zostanie
zakupione na odrębną fakturę).
Oświadczam, że będę dysponował środkami finansowymi na zakup sprzętu, urządzeń do
gospodarki, pszczół.

…………………….
Data

……………………………
Podpis Pszczelarza

UWAGA!
Proszę zrobić kopię zapotrzebowania i ją pozostawić sobie lub spisać dokładnie co
chce się kupić (niektórzy pszczelarze nie pamiętają co zgłaszali w projektach).
Sprzęt i lawety pszczelarze opłacają przelewem, kartą płatniczą lub przekazem
pocztowym na konto producenta sprzętu/sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy
pszczelarza ze stowarzyszeniem!
Za leki i pszczoły wpłaty należy dokonywać tylko na konto stowarzyszenia. Termin i
ceny będą podane na naszej stronie w 2021 roku www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl (mogą
się jeszcze zmienić).

UWAGA!
Brak załącznika, tam gdzie wymagany, do zgłoszenia będzie oznaczać nieujęcie w
danym projekcie.

