Confederaţia Ornitologică Mondială
Președinte General, Carlos Fernando RAMÔA,

Nr. referință: PG2021-038

PÓVOA DE VARZIM, 28 august 2021

În atenția domnilor președinți ai statelor membre ale COM
Stimate doamne și stimați domni, membri ai CDCOM,
membri ai CE OMJ

Subiect: Istanbul 2021 World Show

Stimați Președinți, dragi prieteni

Regăsiți atașate documentele emise de ministerul turc cu privire la modelele de certificate care vor fi
folosite pentru participarea păsărilor noastre la COM World Show din Istanbul 2021. De asemenea, anexată
puteți găsi decizia specială de derogare a necesității de carantină pentru păsări la intrarea în Turcia.

În continuare, fiecare responsabil la nivel național ar trebui să contacteze ministerul din țara de origine
pentru a afla în ce condiții păsările participante ar putea reveni în țara lor și apoi să-și informeze propriii
crescători dacă este posibil sau nu.

În ceea ce privește transportul, credem că cea mai bună opțiune va fi pe cale aeriană, folosind compania
Turkish Airways, care are zboruri directe din aproape toate capitalele și permite transportarea păsărilor ca
bagaje speciale.

Vă trimit din nou mai jos calendarul complet al acestui Show Mondial.

Vă rugăm să rețineți că taxa este de 10,00 euro per pasăre, iar taxa pentru catalog este de 12,00 euro.
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În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Președintele Federației Turce,
Dl. Oguz Ozkaya, prin e-mail la oguzozkaya07@hotmail.com sau telefonic la +905322315909.

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații.
Cu stimă,

Președinte General, Carlos Fernando RAMÔA (semnătură indescifrabilă)

MONDIAL COM 2021 ISTANBUL WORLD SHOW
CALENDAR OFICIAL
Zi

Program

28/11/2021

DUMINICĂ

9 - 22

Sosirea delegațiilor străine

Închiderea în colivii a păsărilor
29/11/2021

9 - 22

LUNI

Închiderea în colivii a păsărilor
Întâlnirea tehnică a membrilor juriului OMJ

18:30

30/11/2021
01/12/2021

MARȚI / MIERCURI

Jurizare

9-17
02/12/2021

JOI

9 - 22

Organizare

9- 16

Examene OMJ

18 - 20
Congres Tehnic OMJ
03/12/2021

12
9 - 20

VINERI

Sesiunea oficială de deschidere
Interval în care este permis accesul publicului

9 - 20
Congres Tehnic OMJ
04/12/2021

9

SÂMBĂTĂ

Congres statutar OMJ și COM

10 -19

Interval în care este permis accesul publicului

20:30

Cină de gală

05/12/2021

DUMINICĂ

10 -17

Interval în care este permis accesul publicului

18 - 21
Păsările sunt scoase din colivii, sub supraveghere.
06/12/2021

>8

LUNI

Păsările sunt scoase din colivii

Subsemnata, GRECU SIMONA-OANA, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu nr. 12906, certific exactitatea prezentei traduceri cu textul actului în
copie în limba engleză care a fost tradus de mine.
TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

