STAR SHOW DIPLOMAT PRAHA 2015
dvě jednodenní mezinárodní výstavy koček pořádané
ČSCH ZO chovatelů koček Praha 8

14. + 15. 2. 2015
Sobota - speciální Valentýnská soutěž o nejkrásnější pár „Láska nezná hranic“
(možno i kočky stejného pohlaví nebo kastráti od jednoho majitele)

Neděle - speciální soutěž PER a EXO
v hotelu Diplomat **** (Evropská 15, Praha 6,16041)
www.diplomathotel.cz , Metro “A“ Dejvická, GPS: 50°5´59.499“N, 14°23´23.326“E
Posuzovatelé:
Olga Komissarova (EE) AR
Phillippa Holmes (GB) TICA Allbreed
Berta Němcová (CZ) AR
Alexey Shchukin (NL) AR

Uzávěrka přihlášek:

31. 1. 2015 /do naplnění kapacity výstavy/

Přihlášky - budou přijaté POUZE čitelně vyplněné a POTVRZENÉ ZO (razítkem anebo emailem, nebo záznamem v databázi),
S DOKLADEM O ZAPLACENÍ
INFORMACE a kontakt: www.kockypraha.cz ONLINE PŘIHLÁŠKY:

www.starshow.eu

.

Písemné přihlášky: do 14. 1. 2015, Lenka Hrabová, Schnirchova 1354/9, Praha 7,170 00 - NE DOPORUČENĚ
Storno přihlášek pouze do data uzávěrky. Přihláška bude přijata až po úhradě klecného.
Platby:
Vkladem a převodem, nebo poukázkou typu A na účet ZO: 258612848/0300, Na obou dílech poukázky je třeba uvést VS totožný
s členským číslem ČSCH, uvedeným na přihlášce, jinak nelze platbu identifikovat! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno
vystavovatele.
U koček vystavovaných ve skupinách je povinné kromě EMS kódu uvést i skupinu zvířete!
Při nutnosti telefonického ověření chybně uvedených údajů nebo chybějícího potvrzení ZO bude účtován poplatek za telefon 50,-Kč.
Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí do 3 dnů před výstavou, ověřte si prosím, zda jsme Vaši přihlášku dostali!

Informace:
online přihlášky - Ctibor Petrů: ctibor.petru@starshow.eu 777 138 843

Klecné – třída, Inzerce v katalogu
1,3,5,7,9, 11,12
2,4,6,8,10,14,15,17
13
16 – min. 3 zvířata /dvojklec v ceně/
Vrh koťat
příplatek za dvojklec pro jedno zvíře
inzerce v katalogu půl strany/celá strana (barevně)
Platba po uzávěrce (31.1.2015), včetně platby na
přejímce
3. a každá další kočka na jeden den (jednu výstavu)

1 den / 2 dny
650,-Kč / 1100,-Kč
500,-Kč / 900,-Kč (kastráti, domácí, mimo soutěž, veteráni)
300,-Kč (novici, kontrolní, kontrola barvy)
1000,-Kč / 1800,-Kč
+500,-Kč / na den (omezený počet)
300 / 600,- Kč chovatelé
600,- /1200,-Kč podnikatelé
+100 Kč
400 Kč (vztahuje se vždy na nejlevnější třídu)

Program výstavy:
07:00-09:00
09:30
10:00
15:00
18:00

přejímka zvířat
ověřovací třída
oficiální zahájení výstavy a posuzování
BIS, vyhlášení speciálních cen a nejlepších koček mladých chovatelů
ukončení výstavy

*SYMPOSIUM* Po dobu konání výstavy budou jako doprovodný program probíhat speciální přednášky na chovatelská a
veterinární témata. Přednášky budou probíhat dle harmonogramu průběžně aktualizovaného na webových stránkách výstavy.
*MLADÍ CHOVATELÉ* Jako každoročně bude na výstavě denně probíhat soutěž mladých chovatelů.
*PODPORA KOČIČEK V NOUZI* Na výstavě bude jeden sál vyhrazen kočičkám z útulků z Prahy a ČR.

Výstavní podmínky:
Řídí se výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata k posouzení předvést sami, stewardi budou k dispozici.
Účast na výstavě je na vlastní riziko. Za případné škody neručíme. Předčasné odchody z výstavy jsou zpoplatněny a možné pouze
s písemným povolením ředitele výstavy! Výstava je neprodejní – všechny přihlášené kočky musí setrvat ve svých klecích do
oficiálního ukončení výstavy. Na základě předchozích špatných zkušeností bude jakákoli změna dispozice klece, či manipulace
s čísly pokutována částkou 500,-Kč a diskvalifikací.
NON-FIFe vystavovatelé vítáni (soutěží ve třídách 9-12,14-17), čeští platí poplatky jako SCHK vystavovatelé v CZK.
Vlastní klece nejsou povoleny.
Veškeré další ujednání se řídí platným výstavním řádem ČSCH – SCHK viz www.schk.cz

Veterinární podmínky:
Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy dle doby platnosti vyznačené a potvrzené
veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (pet pasu). Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dní před termínem
výstavy. Majitelé bílých koček předloží veterinární atest o sluchovém vyšetření kočky. Nevyžadujeme veterinární potvrzení o
zdravotním stavu kočky. Kočky trvale chované v ČR nemusí být očkované proti vzteklině.

Ubytování:

Hotel Diplomat: Akční cena pro vystavovatele, kteří při rezervaci nahlásí heslo „STARSHOW“:
1620,- Kč (jednolůžkový pokoj- noc se snídaní), 1890,- Kč (dvojlůžkový pokoj - noc se snídaní).
Příplatek za 1 kočku na pokoji 200,-Kč/noc, více koček celkově 300,-Kč/noc
KONTAKT: www.diplomathotel.cz, email : katerina.cmokova@vi-hotels.cz tel.: +420 296 353 416,

Parkování a stravování:
V místě konání výstavy možnost parkování, objednání obědu a další možnosti občerstvení pro všechny návštěvníky výstavy.

Celý hotelový prostor je NEKUŘÁCKÝ!!!

