ČSCH, ZO ušlechtilé kočky Praha 2, IČO 66001811
Vás srdečně zve na

2 JEDNODENNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY
KOČEK VŠECH PLEMEN - PRAHA 2012
(2 certifikáty)

v Kongresovém centru Praha, ul. 5.května 65, 140 21 Praha 4

9. a 10. března 2013
SOBOTA – SIB, NEM
NEDĚLE – rodina - kočky tří a více generací v držení jednoho majitele
(účast v soutěži vyznačte na přihlášce)
V případě dostatečného počtu přihlášených koček budeme pořádat pro plemena SIB a NEM
Breed best in show místo speciální soutěže.
Posuzovatelé:
PharmDr. Martin Kabina, (CZ) all
Hanne Sofie Sneum, (DK) all
Vesna Rižnar-Rešetić, (HR) all
Veikko Saarela, (FIN) all
Sebastian Pruchniak, (PL) kat. I, II, III,
Helene Lis, (S) kat. III
Maria Rechowicz (CZ), kat. I, II
Přihlášky vystavovatelů a stevardů úplně a správně vyplněné (vystavovatelé vyplní u EMS kódu i
posuzovací skupinu zvířete) v elektronické podobě s přiloženým naskenovaným dokladem o
provedení platby klecného nebo v papírové podobě potvrzené originálním razítkem a podpisem ZO
s přiloženou kopií dokladu o provedení platby klecného zasílejte na adresu:
Michal Kaněra, 17. listopadu 628, 25263 Roztoky
Formulář pro přihlášení prihlaska_03_2013.xls si stáhněte z http://www.1ok.cz a vyplněný
odešlete jako přílohu e-mailem na adresu: info.1ok@seznam.cz
telefon: +420602314011 (v době 16-20 hod)

fax: +420233910116

Prosíme o čitelnost rukou vyplněných přihlášek, víme, že se snažíte psát čitelně, ale opravdu, když to
po vás nepřečteme, ač rádi bychom vás přijali, tak vás nepřijmeme, pokud své písmo nezlepšíte. A za
případné telefonické ověření neúplných nebo nečitelných údajů nám radostně příplatek zaplatíte.
TOTO KLECNÉ JE OPRAVDU POUZE PRO ČLENY ČSCH (nur für ČSCH Mitglieder)

výstavní třída 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 15,17
neuznaná plemena, domácí kočky
vrh (dvojklec) nejméně 3 koťata starší 3 měsíců
ověření barvy, třídy 13a, 13b, 13c, 18
příplatek za dvojklec pro jednu kočku
příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce
příplatek při platbě při přejímce
příplatek při telefonickém ověření údajů z přihlášky

1 den Oba dny
650 Kč 1100 Kč
1050 Kč 2000 Kč
200 Kč
+350 Kč +650 Kč
+100 Kč
+100 Kč
+ 50 Kč

Každá 3. a další přihlášená kočka je za jednotnou cenu 350 Kč.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25. února 2013
Odhlášení je možné pouze do 25. února 2013.

Klecné a ostatní platby poukazujte převodem na účet
České spořitelny: 2745399/0800
Při převodu z účtu nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo vašeho
členského průkazu a do poznámky pro příjemce jméno vystavovatele. Při
současné platbě více položek (klecné, inzerce, více zvířat, více vystavovatelů) částku
na rubu kopie dokladu zasílaného s přihláškou prosím rozepište.

Pokud nám platbu pošlete složenkou typu „C“ či přihlášku pošlete
doporučeně, naši milou Českou poštu svými penízky podpoříte, ale
vaši platbu ani přihlášku si nevyzvedneme.
Písemné potvrzení o přijetí obdržíte, slouží též při přijetí jednoho zvířete v příslušném
výstavním dni jako vstupenka pro jednu osobu, při přijetí více zvířat jako vstupenka
nejvýše pro dvě osoby.
VÝSTAVNÍ A VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Řídí se výstavním řádem SCHK a souvisejícími předpisy. Prostudujte si je, ač víme, že
jejich znění již je vám dostatečně známo. Případnému zklamání tím předejdete. Pro
oživení paměti : kočky musí být očkovány 15 dní před výstavou proti panleukopenii,
komplexu kočičí rýmy a caliciviroze. Očkování proti vzteklině se týká pouze zvířat
cestujících ze zahraničí.

PROGRAM VÝSTAVY PO OBA VÝSTAVNÍ DNY
přejímka zvířat od 7:00 do 8:30 hodin
vystavování, posuzování, soutěž od 9:00 do 18:30 hodin
Zvířata budou vystavována do oficiálního konce výstavy.
O předčasný odchod z výstavy si můžete písemně požádat do 9:00 k rukám
ředitelky výstavy.
Při svévolném předčasném opuštění výstavy posudek neobdržíte.
Vystavovatelé si mohou svoje zvíře předvést sami, nebo použít služeb stevarda.
Účast na výstavě je na vlastní nebezpečí vystavovatele.
INZERCE A STÁNKY
Slavomíra Balcar
e-mail: sbm@seznam.cz
tel.: +420 608830100

Poplatek za chovatelský inzerát ve výstavním katalogu:
celostránkový formát A5 600 Kč
půlstránkový formát A5 300 Kč
čtvrtstránkový formát A5 200 Kč
Otisknout lze buď dodaný kvalitní originál na formátu A4, nebo text inzerce graficky zpracuje redakce
katalogu. Text inzerce zašlete společně s přihláškou a poplatek za inzerci uhraďte společně s
klecným převodem na účet České spořitelny č.ú 2745399/0800, inzerci uveďte v poznámce na
přihlášce.

Na vaši účast se těší výstavní výbor ☺

