SO SCHK – Klub koček Karlovy Vary Vás zve na

2 jednodenní mezinárodní výstavy koček

ve dnech 15. a 16. 4. 2017
v Lidovém domě v Karlových Varech, Staré Roli, Školní 7
Loc: 50°14'36.671"N, 12°50'0.82"E

***************************************************************************
Uzávěrka přihlášek do 7. 4. 2017 nebo do naplnění kapacity sálu

Výstavní prostory jsou klimatizovány
Přihlášky:

čitelně a úplně vyplněné, potvrzené SO, s dokladem o platbě, zasílejte na adresu:
W. Choulíková, Dobrovského 14, 360 17 Karlovy Vary, tel: +420 602 100 313
mail:
klubkocek@centrum.cz
elektronicky:
http://www.klubkocek.com/prihlaska_04_2017.xls
Vystavovatelé, kteří uvedou e-mail, budou o přijetí informováni elektronickou poštou.
Všechny požadavky je třeba uvést přímo do přihlášky!
Odhlášky s nárokem na vrácení klecného pouze do data uzávěrky.

Platby:

vkladem na účet u KB, č. účtu: 107–9169200287 / 0100, název účtu: SO Klub koček převodním
příkazem nebo poukázkou A. Na obou dílech poukázky je třeba uvést variabilní symbol totožný
s číslem členského průkazu na přihlášce, jinak nelze platbu identifikovat. K přihlášce je nutno
doložit kopii dokladu o zaplacení!! Nebude akceptována platba složenkou typu C a přihlášky
zaslané doporučeně! Platba při přejímce pouze po předběžné domluvě + 100,-Kč/ kočka.

Klecné:

1 den

2 dny

třída
třída

1–12, 16 / vrh, min. 3 koťata nad 4 měsíce /
13

600,- Kč
100,- Kč

900,- Kč
-

třída

14, 15/ mimo soutěž /, 17 / veterán /

400,- Kč

600,- Kč

+300,- Kč

+600,- Kč

dvoj klec pro vrh

třetí a další kočky jednoho majitele 200,- Kč za den
Ceny platí pouze pro členy ČSCH SCHK, pro ostatní vystavovatele dle zahraničních propozic

Výstavní podmínky:
Řídí se výstavním řádem SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést k posouzení sami. Stewardi budou
k dispozici. Účast na výstavě je na vlastní riziko. Za případné škody neručíme. Předčasné odchody z výstavy jen
se souhlasem výstavního výboru na odůvodněnou žádost za poplatek 200,- Kč.
Klece budou řazeny dle abecedního seznamu. Rozměr klecí 60x60x60 cm. Na výstavě nejsou židle!!!
Vystavovatelé non-FIFe jsou vítáni, soutěží podle platných pravidel FIFe/ČSCH–SCHK, ve třídách 9–12.

Veterinární podmínky:

Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto očkovani musí
být provedeno nejméně 15 dní před konáním výstavy. Platnost očkovani musí být vyznačena veterinárním lékařem, který očkovani prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky. Očkovani proti vzteklině se řídi platnými
národními ustanoveními – všechny kočky, které nežijı́ na území ČR musí být naočkovány proti vzteklině. Majitelé bílých koček musí předložit potvrzenı́ o vyšetřenı́ sluchu. Všechna zvířata musí být zdravá, bez parazitů a s
ostříhanými drápky.

Veterinární přejímka koček: sobota 7 - 9, neděle 8 - 9
Předpokládaní posuzovatelé:
pí. Ludmila Khaled – CZ (B + 2), pí. Květoslava Mahelková – CZ (1–4),
p. Youssef Khaled – CZ (1+2), p. Jaroslav Pánek – CZ (1, 3 + C),
p. Ireneusz Pruchniak – PL (1–4), p. Dietmar Sagurski – DE (1–4),
(B = RAG/SBI/TUV C = ABY, CRX, DRX, DRX, DSP, JBT, RUS, SOM, SPH)
Ubytování: nabídka ubytování na: www.karlovyvary.cz

