PŘIHLÁŠKA
Na okresní a speciální výstavy
drůbeže, králíků, holubů a okrasného ptactva které se konájí
1.11.2014 v chovatelském areálu v Kolíně – Štítarech.
Vážený příteli,
ZO ČSCH Kolín 1 Vás zve k obeslání a návštěvě okresní výstavy drůbeže,
králíků, holubů a okrasného ptactva spojenou se speciálními výstavami klubů
chovatelů králíků Českých strakáčů, Japonských, Moravských bílých
hnědookých a Zaječích, klubů chovatelů drůbeže Velsumek, Vyandotek a
Hempšírek a klubu chovatelů holubů Českého voláče sivého.
Výstavní podmínky:
1. Všeobecné podmínky
Výstava může být obeslána jen kroužkovanou drůbeží a holuby a tetovanými králíky
a to pouze členy ČSCH. Zvířata budou vystavena v kolekcích dle propozic ČSCH a
jednotlivě.
2. Prodej
Prodej zvířat bude realizován přes výstavní pokladnu. Rodokmeny králíků předejte
nejpozději při přejímce zvířat. Bez rodokmenů nebudou zvířata prodána. Prodávající
obdrží v případě prodeje plnou cenu uvedenou v přihlášce. V katalogu bude uvedena
cena o 10% vyšší a rozdíl připadne ve prospěch výstavní pokladny. Prodaná zvířata
budou vydána novým majitelům ihned po zaplacení.
3. Přihlášky

Přihlášky zasílejte poštou, nebo e-mailem na adresu: Ing. Radek Dolejš,
Žehuň 38, 289 05 Žehuň, mobil 606 346 357, E-mail: dolejs.radek@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek je 14.10.2014. Každá přihláška bude nejpozději 4
dny před výstavou potvrzena a vystavovateli budou zaslány doplňující informace.
Informace o výstavě včetně přihlášek budou prezentovány na internetových
stránkách www.cschkolin.cz.
4. Veterinární podmínky
Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a
myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám.
Drůbež hrabavá musí být 14 dní až 6 měsíců před přemístěním na výstavu
očkována proti pseudomoru drůbeže.
Holuby musí být 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti
Newcastelské chorobě.
Chovatelé tyto skutečnosti doloží čestným prohlášením o zdravotním stavu
zvířat.

5. Výstavní poplatky
Za vystavený kus poplatek 20,- Kč. Každý vystavovatel zaplatí správní poplatek 20,Kč a katalog 40,-Kč. (MCH jsou od poplatků osvobozeni).
6. Doručení zvířat
Přihlášená zvířata musí být doručena osobně ve čtvrtek 30.10.2014 od 14.00 do
18.00 hodin. Ve vyjímečných případech je možné zvířata doručit v pátek 31.10.2014
ale pouze do 7.30 hodin (toto musí být předběžně označeno na přihlášce). Zvířata
doručená později, nebudou na výstavu připuštěna.
7. Ocenění
Ocenění zvířat bude provedeno v pátek 31.10.2014 bez přístupu veřejnosti.
8. Otevření výstavy
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 1.11.2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
9. Závěrečná ustanovení
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napojení zvířat, uhradí škody
vzniklé na zvířatech během výstavy. Neručí za ztrátu či poškození přepravek na
zvířata ponechaných ve výstavních halách. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn
výstavních podmínek nutných v zájmu výstavy.
10. Inzerce
ZO ČSCH Kolín 1 nabízí možnost uveřejnění inzerátů a reklamy v katalogu výstavy.
Návrhy zasílejte nejlépe e-mailem na dolejs.radek@seznam.cz. Cena za inzerci
bude stanovena dohodou.

