
Výstavní podmínky znám a přihlašuji tyto zvířata :

pohlaví Králíci – druh  (celý název) tetování cena

pohlaví Drůbež – druh  (celý název) číslo kroužku cena

pohlaví Holubi – druh  (celý název) číslo kroužku cena

 
Lhůta doručení přihlášek   na dole uvedenou adresu    do 30.1.2019

Na výstavu

MÍSTNÍ  VÝSTAVA  KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ
 
  

Místo                  :   Chovatelské středisko Studénka (u nádraží ČD)
Pořadatel           :   ZO ČSCH Studénka, Veřovická 513
Datum                :   9. 2. 2019

Zvířata doručím        osobně     
Zvířata odeberu        osobně     

Jméno vystavovatele :  ………………………………….

Přesná adresa             : ………………………………………………….
       
                                      ………………………………………………….

Telefon !!!                 ……………………(nebude se zveřejňovat)

Člen ZO ČSCH v  ……………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu :
 

Ing. Petr Bartoník
Městská 196

74 2 13    S T U D É N K A 
nebo :

( bartonik.petr@seznam.cz)
(SMS na 733 772 760)

Souhlasím s výstavními podmínkami a zveřejněním osobních dat (adresy) v katalogu

Podpis vystavovatele      ……………………………….



Okresní výbor ČSCH Nový Jičín
spolu se základní organizaci ČSCH  Studénka

Vás zvou k obesláni a návštěvě

MÍSTNÍ VÝSTAVY KRÁLÍKU, DRUBEŽE A HOLUBU

která se koná v areálu chovatelského střediska ve Studénce (u nádraží ČD)

                     dne 9. února  2019 

I. výstavní podmínky :
1) Místní výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat, řádně  
     registrovaných – tetovaných a kroužkovaných. 
     ROVNĚŽ CHOVATELÉ MIMO OKRES JSOU SRDEČNĚ VÍTÁNÍ !!!!!!!

2)  Králíci všech plemen mohou být vystavováni v kolekcích nebo jako jednotlivci.  
      Kolekce králíků však musí být v přihlášce označena velkým „K“. 
      Kolekce mohou být  tříčlenné i  čtyřčlenné.

3)  Slepice velkých, zdrobnělých, zakrslých plemen a perliček budou vystavovány ve 
     voliérách v kmenech 1,2  , kachny a husy ve voliérách 1,1 i jednotlivě
 
4) Okrasní a užitkoví holubi budou vystavováni ve voliérách i v klecích

5) Na přihlášce uvádějte přihlášená zvířata celým názvem plemene, nepožívejte zkratek. 
    Čitelně označujte druh přihlašovaných zvířat – králík, drůbež, holub včetně tetování.

6) U prodejných zvířat musí být v přihlášce stanoveny pevná cena a čitelné tetování nebo
     číslo kroužku prodejných zvířat. Rovněž musí být přiloženy rodokmeny prodejných  
     zvířat. I neprodejní zvířata budou posouzena posuzovateli.

7) Prodej zvířat může být uskutečněn pouze prostřednictvím pořádající organizace a 
     prodávána mohou být jen zvířata uvedená v přihlášce jako prodejná. Dodatečné změny
    v tomto směru jsou nepřípustné. Prodávající obdrží v případě prodeje plnou cenu  
     uvedenou v přihlášce. Kupujícímu bude k ceně připočtena přirážka 10%, která 
     připadne  pořádající organizaci. Prodaná zvířata budou novým majitelům vydána ihned
     po zaplacení.

8) Uzávěrka přihlášek je 30. 1.2019.    
     Přihlášky přijímá jednatel  ZO –

ING.PETR BARTONÍK, MĚSTSKÁ 196,   742 13  STUDÉNKA
                        (bartonik.petr@seznam.cz)
                        ( SMS na 733 772 760 )
     Přihlášky nečitelné a neúplně vypsané nebudou na tuto výstavu přijaty.

II. Výstavní poplatky :
1) Každý chovatel uhradí jednotné klecné 10,- Kč za každý kus vystavovaných  zvířat

2) Mladí chovatelé jsou od těchto poplatků osvobozeni, . Mladí chovatelé navíc uvedou   
    v pravém horním rohu přihlášky velké „M“ a   ročník narození

3) Klecné je nutno uhradit při přejímce zvířat . 

4) Každý vystavovatel je povinen zakoupit jeden výtisk katalogu v ceně 20,- Kč.

III. Veterinární podmínky
1)  Všechna předváděná zvířata musí být   klinicky  zdravá  
       

IV. Všeobecná ustanovení :
1) Přihlášena zvířata mohou být na výstavu doručena pouze osobně.   

 2) Přejímka zvířat se uskuteční ve čtvrtek  7. února     od 14,00 do 19,00 hod. 
     Oceňování bude provedeno bez přístupu veřejnosti

3)  U přijmu chovatelé králíků i chovatelé  drůbeže musí  mít na lístku napsáno 
      váhu zvířete, plemeno a tetování či číslo kroužku přičemž přebírající má právo 
      namátkové kontroly..
 
4) Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a uhradí škody vzniklé  
     na zvířatech během výstavy. Při úhynu ve výši prodejní ceny nebo max. 300,- Kč/ks. 
 
5) Výdej vystavených zvířat bude uskutečněn v sobotu  9. 2. 2019    od 16,00 hod.   
      
6)  Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které by bylo potřeba 
      provést ve prospěch výstavy.

7)  Výstava bude přístupná veřejnosti  v     sobotu   9. 2. 2019    od 7,30 do 16,00 hod 
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