Féderation Internationale Féline
ČSCH SCHK v ČR - ZO Pardubice

2 MVK PARDUBICE
Memoriál Dagmar Winklerové

13. + 14. 11. 2010
Sokolovna Na Olšinkách, ul. Jiráskova
Předpokládaní posuzovatelé:
Eric Reijers I-IV, PharmDr. Martin Kabina I-IV, MUDr. Marie Říhová I-IV (CZ),
Maria Rechowicz (PL) I-II, Donatella Mastrangelo (I) III-IV, Fabrice Calmès (CH)
I-III, Louis Coste (F) I-IV
Přihlášky koček čitelně a úplně vyplněné, potvrzené ZO, přihlášky žáků a stewardů
a inzerci zasílejte na adresu:
Mgr. Dagmar Přibylová
Ruská 244, 565 01 Choceň
tel./fax: 465 472 859
e-mail: info@adikia.eu
Platby poukazujte vkladem nebo příkazem na účet v Raiffeisenbank Pardubice:
1037239001/5500, var.symbol je vaše členské číslo shodné s číslem uvedeným na
přihlášce!!! Platbu můžete zaplatit také složenkou „C“ na adresu viz. výše (kopii o
zaplacení přiložte k přihlášce). Neplaťte složenkou „A“ !!!
Platba klecného při přejímce nebo po uzávěrce se zvyšuje o 100,- Kč za každé zvíře.
Za každý chybně uvedený údaj v přihlášce při nutnosti ověření telefonem, faxem
nebo e-mailem je poplatek 50,- Kč.
NEZAPLACENÉ PŘIHLÁŠKY DO DNE UZÁVĚRKY NEBUDOU PŘIJATY!

Uzávěrka přihlášek: 1.11.2010
Storno přihlášek jen do data uzávěrky.

Výstavní klece budou řazeny podle jména vystavovatele.
Výstavní poplatky pro členy ČSCH / SZCH:
třída
1 den
2 dny
03, 05, 07, 09
600,-Kč
1000,-Kč
01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12
400,-Kč
700,-Kč
14, 15, 17
300,-Kč
500,-Kč
16 vrhy (dvouklec - min. 3 koťata od 3 měsíců)
800,-Kč
1400,-Kč
13a,b,c
+ 150,-Kč
označení prodejnosti

+ 50,-Kč

Kokardy jsou ZDARMA !
Černobílá inzerce v katalogu formátu A5:
chovatelská
podnikatelská
celá strana A5 400,-Kč
celá strana A5
800,-Kč
půl strany A5 300,-Kč
půl strany A5
600,-Kč
Výstavní podmínky:
Výstavní podmínky se řídí platným výstavním řádem SCHK
Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou zvířata předvést při
posouzení sami. Stewardi budou k dispozici.
Po celou dobu výstavy (9.00 - 18.30 hod.) se zvířata musí nacházet v
dekorovaných klecích. Předčasné opuštění výstavy znamená anulování
výsledku.
Změny tříd hlaste předem, nebo nejpozději do 9.30 hod. na výstavní výbor.
Omluvy zvířat budou přijímány pouze písemně od osoby, která zvíře přihlásila.
Vystavovatel vystavuje na své vlastní riziko. Uplatnění nároků na jakékoliv
poškození během výstavy nebude akceptováno.
Veterinární podmínky:
Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii
a komplexu kočičí rýmy dle doby platnosti vyznačené a potvrzené
veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (Pet pas). Prvotní vakcinace musí
být provedena nejpozději 21 dní před termínem výstavy.
Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu
Kočky musí mít ostříhané drápky.
Program výstavy:
Sobota
7.00 - 8.30
9.00 - 9.30
10.00 - 15.00
16.00 - 18.30

přejímka zvířat
hlášení změn
posuzování
BIS

Neděle
8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
10.00 - 14.00
15.30 - 18.00

Ubytování výstavní výbor nezajišťuje. Doporučujeme:
Hotel HARMONY – Bělehradská 458, Pardubice; tel.: 466 435 020
Hotel LABE – Masarykovo nám. 2633, Pardubice; tel.: 466 717 111 (příplatek za
kočku 150,-Kč)
Hotel SPORT – Sukova třída 1735, Pardubice; tel.: 466 512 221 (příplatek za
kočku 150,-Kč)
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme hodně úspěchů.
Výstavní výbor ZO Pardubice
online rezervace - http://www.schk-pardubice.cz/prihlaska.htm

