ZO SZCH Trenčianske Stankovce , OV SZCH Trenčín Vás pozýva na oboslanie

Trenčianskej Oblastnej výstavy králikov ,hydiny , holubov.
Jubilejnej výstavy pri príležitosti 50 výročia založenia
ZO Trenčianske
enčianske Stankovce, 5. ročník „Memoriálu Rudka Mojžiša“ a
VI. špeciálnej
peciálnej výstavy nutrií - klubu
lubu chovateľov kožušinových zvierat.
zvierat
Výstava sa koná s medzinárodnou účasťou.
v dňoch 25.-26. X. 2014
4 vo výstavnom areáli ZO SZCH Trenčianske Stankovce

Výstavné podmienky:
1

Právo zúčastniť sa výstavy majú čistokrvné zvieratá (králiky ,holuby ,hydina,, kožušinové zvieratá …. ,ktoré musia byť
obrúčkované, resp.tetované pochádzajúce zo zdravotne nezávadných chovov ,

2

Ustajnenie

3

Výstavné poplatky:
ždé prihlásené zviera.
zviera
Mladý chovateľ 0,50 € za každé prihlásené zviera.
zviera
Klietkové : 1,0 € za každé
KATALOG : 2 € . Katalog je povinný odobrať každý vystavovateľ !
Výstavné poplatky vrátane poplatku za katalog sa uhrádzajú pred naskladnením zvierat 23.10.2014.
Katalog s hodnotením bude vydávaný vystavovateľom na základe potvrdenia o zaplatení v sobotu a nedeľu .

4.

Predaj zvierat :Zvieratá
Zvieratá určené na predaj musia mať cenu pevne stanovenú v prihláške . Táto suma bude v katalógu
navýšená o manipulačný poplatok 10 % a zaokrúhlená na celé Euro nahor . Vystavovateľ obdrží cenu uvedenú
v prihláške.

5

Preberanie zvierat : Zvieratá sa zaklietkovávajú vo štvrtok 24 októbra 2014 od 14.30 hod do 20 hodiny .
Vystavovateľ je povinný doma si zvieratá zvážiť a vyplniť identifikačný a vážny lístok . (príloha prihlášky).
prihlášky) ktorý odovzdá
pri dodaní zvierat. Zvieratá bez veterinárneho potvrdenia nebudú vpustené do výstavného areálu a prijaté na výstavu.

6

Veterinárne predpisy : Dodané zvieratá musia mať sprievodné veterinárne potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, od
veterinárneho lekára ,v ktorom musí byť uvedené ,že zvieratá sú klinicky zdravé ,schopné zúčastniť sa výstavy a
pochádzajú s chovu bez veterinárnych obmedzení a nákaz .

7

Posudzovanie zvierat: sa uskutoční v piatok 24 októbra 2014 od 08.oo hod bez prístupu verejnosti.
verejnosti

8

Ocenenia : Na výstave budú udelené ocenenia: Víťazné ceny - budú udelené na najlepšieho jednotlivca v kategorii
:hydiny , holubov a králikov na základe rozhodnutia kolégia
kol
posudzovateľov.Čestné ceny-jednotlivec
jednotlivec - podľa rozhodnutia
posudzovateľa. Privátne a sponzorské ceny –tieto
tieto budú udelené jednoznačne podľa zadania darcu .
Memorial Rudolfa Mojžiša je súťaž členov ZO SZCH Trenčianske Stankovce a ZO ČSCH Kunovice

9

Prihlášky : Prihlášky vyplnťe čitatelne vo všetkých kolonkách a potvrdené základnou
ákladnou organizáciou zasielajte poštou
na adresu. Žuffa Peter 913 11 Trenčianske Stankovce 86 alebo Email: zuffap@stonline.sk
Emailom zaslaná prihláška musí byť organizátorom spätne potvrdená !!!
Uzávierka prihlášok je 20 septembra 2014.
2014

10

Otvorenie výstavy: Výstava bude pre verejnosť otvorená

sobota 25.10.2014 od 08.oo hod
nedeľa 26.10.2014 od 08.oo hod
Slávnostné odovzdávanie ocenení bude v nedeľu 26.10.2014 o 13.00.00 hod .

11

Výdaj zvierat :Po
o výstave budú zvieratá vydávané 26
2 októbra 2014 po 14 hodine .

12

Výstavný výbor zodpovedá za kŕmenie a ustajnenie zvierat.
zvierat Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny nutné pre
kvalitné zvládnutie výstavy. V prípade zrušenia výstavy z dôvodu vyššej moci nebudú výstavné poplatky vrátené .

13

Bližšie informácie podá : Žuffa Peter 913 11 Trenč.Stankovce 86 TEL: 0905/74 45 99 Email:zuffap@stonline.sk
Email:
Výstavné podmienky a prihlášku je možné stiahnuť na adrese : www.szchstankovce.szm.com.
www.szchstankovce.szm.com

Vo výstavnej hale ZO SZCH Trenčianske Stankovce a na nádvorí .
Hydina: Husi ,Morky - po 1 kuse , hodnotí sa jednotlivec.
Kačice , - vo volierach 1:1 hodnotí sa jednotlivec.
jednotlivec
Perličky ,Kury
Kury a zdrobnelé kury vo volierach 1:2 hodnotí sa jednotlivec.
jednotlivec
Králiky V klietkach po 1 kuse hodnotí sa jednotlivec.
jednotlivec
Holuby V klietkach po 1 kuse hodnotí sa jednotlivec.
jednotlivec Vo
o volierach po 5 kusov hodnotí sa jednotlivec.
jednotlivec
Vo voliere môžu byť iba holuby jednoho plemena a farebného rázu .

do 17..00 hod
do 13..00. hod

Na účasť sa teší výstavný výbor

