Klecné pro členy ČSCH

Jeden den

Oba dny

Tř.3,5,7,9,11,12

500 Kč

900 Kč

Český svaz chovatelů – SCHK ZO 36-Brno
Vás srdečně zvou na dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček, které se uskuteční ve dnech

Tř.1,2,4,6,8,10

400 Kč

700 Kč

Tř.14- domácí,15- mimo soutěž,17- veteránů

300 Kč

500 Kč

Tř.13a- noviců,b- kontrolní,c- ověřovací

100 Kč

100 Kč

27. - 28. června 2015

Tř.16- Vrh/dvojklec/ min. 3 koťata od 4 měsíců

700 Kč

1 300 Kč

200
Kč/kočka/den

200
Kč/kočka/den

Brno, Veletrhy Brno – BVV, klimatizovaný pavilon

Příplatek za dvojklec pro jednu kočku

GPS 49°11'17.398"N, 16°35'7.710"E

Předpokládaní posuzovatelé:,
Martin Kabina I.,II.,III.,IV., Marek Chadaj (PL) I.,II.,III.,IV.,
MUDr Marie Perčynská Říhová I.,II.,III.,IV., Jaroslav Pánek (CZ) I.,III.,
Zdenka Heiter (AT) II.
(Změna posuzovatelů vyhrazena)
Přihlášky: Správně, kompletně a čitelně vyplněné, podepsané a
potvrzené ZO s kopií dokladu o zaplacení posílejte
na adresu:

Ivana Koplíková
Kamínky 4, 634 00, Brno
e-mail: showbrno@seznam.cz, mobil: 776 274 395
 v přihlášce uveďte prosím svůj e-mail
 přihlášky neposílat doporučeně, nebudou vyzvednuty
 přihlášku je možno zaslat také e-mailem – originál potvrzené
přihlášky je nutno předat při přejímce, nebo nutno potvrzení ZO
o členství
 za každý chybný údaj, chybějící potvrzení ZO a při nutnosti
telefonického ověření uhradíte poplatek 50,-Kč
 na tuto adresu zasílejte i přihlášky stewardů (stewardi dostanou
slevu 50% klecného na jednu kočku na příští výstavu
a poukázku na oběd


U PLEMEN POSUZOVANÝCH VE SKUPINÁCH JE NUTNO UVÉST
ÚPLNÝ KOD EMS I SKUPINU (GR)
UPOZORŇUJEME, ŽE K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO DOLOŽIT KOPII
DOKLADU O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠEK BEZ POTVRZENÍ
PLATBY NEBUDOU PŘIJATY

Uzávěrka přihlášek 22.06.2015


STORNO jen do data uzávěrky

Úhrada klecného:

Klecné uhraďte bankovním převodem na účet ZO vedený u KB Brno–venkov
č.ú. 27430641/0100. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno VYSTAVOVATELE –
důležité!! Zahraniční vystavovatelé ( včetně Slovenska) hradí klecné v měně
Euro (viz. cizojazyčné propozice)

Příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce 100,-Kč za každé zvíře
Příplatek při platbě u přejímky 100,-Kč

Chov. inzerce v katalogu:

polovina strany : 300,- Kč, celá strana : 500,- Kč

Výstavní podmínky:

se řídí výstavním řádem ČSCH-SCHK. Pozor změna u tříd 11 (koťata 4-7 měsíců),12 (koťata 7-10
měsíců). Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby přinášejí kočky k posouzení sami, stewardi budou
k dispozici. Po celou dobu trvání výstavy se musejí kočky nacházet v dekorovaných klecích. Klece se
nebudou číslovat, každý vystavovatel si vybere klec sám. Účast na výstavě je na vlastní riziko,
uplatňování nároku na odškodnění nebude akceptováno. Veškeré změny musí být nahlášeny
písemně předem, nejpozději do 9:00 hod. výstavního dne. Předčasný odchod z výstavy je možný
pouze s písemným souhlasem výstavního výboru.
Židle nejsou k dispozici.

Veterinární podmínky:
Všechny vystavované kočky musí být v ismunitě proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy dle doby
platnosti vyznačené a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (pet pas). Prvotní
vakcinace musí být provedena nejpozději 15 dní před termínem výstavy. Kočky jakéhokoliv stáří trvale
chované na území ČR nemusí být pro výstavy na území ČR vakcinovány proti vzteklině. Majitelé bílých
koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu.

Program výstavy:
07:30 – 09:00
09:00 - 09:30
10:00 - 14:30
15:30 – 17:00
18:00(So), 17:00(Ne)

-přejímka zvířat
-korekce, ověřovací třída
-posuzování
-BIS
-ukončení výstavy

Ubytování: http://www.brnohotely.com/, http://www.onlinehotels.cz/,
http://www.brnohotels.cz/, http://www.brnocity.cz/hotely/
Těšíme se na setkání s vámi. Potěší nás, když o výstavě řeknete svým známým.
ZO Brno 36
www.zo36brno.cz

