Sdružení chovatelů koček v České republice
SO Praha 4
Vás srdečně zve na
2 jednodenní mezinárodní výstavy koček
TOP HOTEL Praha Kongresový sál II, Blažimská 1781/4, Praha 4
GPS: 50˚2'28.32''N; 14˚29'46.22''E

17.12. + 18.12.2016
Posuzovatelé: p. Dieter Filler (CH) I-IV,
p. Karl Preiss (NO) I-IV, p. Eric Reijers (CZ)
I-IV, p. Raymond Saetre (NO) I+II, pí Anne
Veland (NO) I-IV
1. uzávěrka: 16.11.2016
2. uzávěrka: 4.12.2016
Odhlášky s nárokem na vrácení klecného nebo
přehlášky pouze do data uzávěrky.
Přihlášky: čitelně vyplněné, potvrzené ZO
razítkem nebo emailem, s potvrzením o platbě
a kopií rodokmenu zasílejte na:
mvktop@email.cz nebo na adresu: Zuzana
Maršíčková, Severozápadní V. 32/491, 141 00
Praha 4. Lze využít i elektronickou přihlášku na
adrese
http://www.schk.cz/praha4/nase-vystavy.html
Klecné pro členy ČSCH: (nur für ČSCH
Mitglieder / for ČSCH members only)
tř. 1,3,5,7,9,11,12,15 (mimo soutěž) = 650 Kč
1 den/1100 Kč oba dny – stejné zvíře; tř. 14,
17 (veteráni nad 7 let)= 350/550 Kč; tř.13c =
100 Kč; tř. 13a,b = 650 Kč, tř. 16 (vrh, min 3
koťata min. 4 měs. stará ve dvoukleci) =
900/1400 Kč; tř. 2,4,6,8,10 = 450/800 Kč;
příplatek za dvouklec pro 1 zvíře: 300/400 Kč,
platba do 1. uzávěrky = sleva 100 Kč
z klecného/zvíře. Platba po uzávěrce nebo
platba při přejímce = + 100 Kč/zvíře/den.
Chovatelská inzerce v katalogu: 1 strana
A5 = 800 Kč, 1/2 strany = 500 Kč, firemní
inzerce dle dohody.
Platby: na č. účtu: 228731088/0300 (Poštovní
spořitelna) Je třeba uvést variabilní symbol
totožný s členským číslem ČSCH na přihlášce,
jinak nelze platbu identifikovat.
Stewardi: Petra Šandová, tel. 604 921 517,
email: petra@calibracz.net
Prodejci: Martin Šanda, tel. 605 978 351
Email: martin@calibracz.net

Program: 8.00 - 9.00 veterinární přejímka,
9.30 - 18.00 posuzování + BIS
Veterinární pravidla: všechny kočky musí být
očkovány proti panleukopenii a kočičímu
herpesviru a kaliciviru. Toto očkování musí být
provedeno nejméně 15 dní před konáním
výstavy. Platnost očkování musí být vyznačena
veterinárním lékařem, který očkování prováděl,
v pasu nebo očkovacím průkazu kočky.
Očkování proti vzteklině se řídí platnými
národními ustanoveními – všechny kočky, které
nežijí na území ČR, musí být naočkovány proti
vzteklině. Majitelé bílých koček musí předložit
potvrzení o vyšetření sluchu.
Rozměr klecí: 60x50x50 cm
Všeobecná ustanovení: vystavovatelé si nosí
svá zvířata k posouzení sami, stewardi budou
k dispozici. Účast na výstavě je na vlastní
riziko. Přijetí na výstavu bude potvrzeno
písemně (uveďte čitelně svůj funkční email).
Vystavovatelé mimo FIFe jsou vítáni,
soutěží dle platných pravidel FIFe a ČSCHSCHK (tj. ve třídách 9-12,14-17), klecné
platí dle zahraničních propozic.
Klece budou řazeny tak, aby vystavovatelé
s více zvířaty měli umístěna všechna svá
zvířata vedle sebe. Přenosné (sturdy) klece
jsou povoleny, je třeba na přihlášce uvést
jejich rozměry a nelze klást požadavky na
umístění. Všechny požadavky je třeba
uvést na přihlášku do pole Poznámky.
Pro zvýhodněné ubytování v Top Hotelu uveďte
při rezervaci prostřednictvím webu hotelu: CAT
SHOW
Informace: pí Maršíčková, tel.: 221 900 138
zam. nebo 244471015 večer, mvktop@email.cz

Těšíme se na Vaši účast

