
ZO ČSCH Kojetín

Vás zve k obeslání a návštěvě tradiční prodejní výstavy drobného zvířectva, která se koná pod
záštitou starosty města Kojetína pana Ing. Leoše Ptáčka a náměstka hejtmana Olomouckého
Kraje pana Mgr. Dalibora Horáka (ODS), ve dnech 23.-24.2.2019 v chovatelském areálu v ulici
Podvalí. 

Výstavní podmínky:

 Výstavu lze obeslat všemi druhy čistokrevných zvířat, která jsou řádně registrována

 Každý vystavovatel zodpovídá za to, že zvířata jsou očkovaná

 Zvířata musí být zdravá a připravená na výstavu. Při podezření z nemoci budou vrácena zpět 

chovateli

 Dovoz a odvoz zvířat na výstavu a zpět jen osobně

 Příjem zvířat bude ve čtvrtek 21.2.2019 od 15:00 do 18:00 hodin a v pátek 22.2.2019 od 7:00 

do 8:00 hodin

 U prodejných zvířat musí být stanovená cena uvedena na přihlášce. K ceně bude kupujícímu 

připočtena přirážka 10 % ve prospěch pořádající organizace

 Při přijímání králíků a drůbeže uvádějte jejich hmotnost

 Každý vystavovatel je povinen si zakoupit výstavní katalog

 Klecné činí 10,- Kč, posuzování bude provedeno bez přístupu veřejnosti v pátek od 8:00 hodin

 Chovatelé nejlépe oceněných zvířat obdrží čestné ceny

 Přihlášky posílejte na adresu Květa Krčmařová, Přerovská 325, 752 01 Kojetín, e-mailem na 

adresu krcmarovakveta@seznam.cz nebo na tel. č. 601 338 320. Uzávěrka přihlášek je 

14.2.2019

 Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat

 Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 7:00 do 16:00 hodin, v neděli od 7.00 do 

11.00 hodin

 Vstupné: 30,- Kč, děti zdarma

 Občerstvení zajištěno

 Výdej zvířat  v neděli 24.2.2019 do 12:00 hodin



P Ř I H L Á Š K A
Vystavovatel

Jméno a příjmení:__________________________________________________________

Adresa:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________
Tel. č.: ___________________________________________________________________________

Jsem členem ZO ČSCCH:______________________________________________________________

Plemeno Barva Pohlaví Tetování/č. kroužku Cena Kolekce Váha
       
        
        

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Souhlasím s uvedenými podmínkami, se zpracováním mých osobních údajů a jejich 
zveřejněním v katalogu.
Datum: ………………………………. Podpis:…………………………………………………


	ZO ČSCH Kojetín

