Fédération Internationale Féline
Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček
Specializovaná organizace chovatelů koček Pardubice
Srdečně Vás zveme na
dvě jednodenní mezinárodní výstavy koček.

Ceny platí pouze pro členy ČSCH SCHK, pro ostatní vystavovatele dle zahraničních propozic.
Inzerce v katalogu: celá strana A5: 600,- Kč, polovina strany A5: 300,- Kč, podnikatelská: 2000,- Kč.
Výstavní podmínky: Řídí se výstavním řádem SCHK. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si
mohou zvířata předvést při posouzení sami. Stewardi budou k dispozici. Po celou dobu výstavy (9.00 18.00 hod.) se zvířata musí nacházet v dekorovaných klecích. Předčasné opuštění výstavy znamená
anulování výsledku. Změny tříd hlaste předem, nebo nejpozději do 9.30 hod. na výstavní výbor. Omluvy
zvířat budou přijímány pouze písemně od osoby, která zvíře přihlásila. Vystavovatel vystavuje na své
vlastní riziko. Uplatnění nároků na jakékoliv poškození během výstavy nebude akceptováno. Na výstavě
ke každé kleci bude k dispozici 1 židle!! Vystavovatelé non-FIFe jsou vítáni, soutěží podle platných
pravidel FIFe/ČSCH–SCHK, ve třídách 9–12 .

MEMORIÁL DAGMAR WINKLEROVÉ
neděle : speciální přehlídka koček Mladých chovatelů

19.8.-20.8. 2017
ABC KLUB PARDUBICE

Štolbova 2665, 530 12 Pardubice
Předpokládaní posuzovatelé : pí. Ludmila Khaled (B,2) , pí. Lena Venclíková(B,2,3,4),
p. Youssef Khaled (1,2) p. Ireneusz Pruchniak – (1,2,3,4) , p. Sebastian Pruchniak (1,2,3,4)
(B = RAG/SBI/TUV)
Uzávěrka přihlášek 12. srpna 2017 nebo do naplnění kapacity sálu.
Přihlášky: čitelně vyplněné, potvrzené vlastní ZO, s potvrzením o platbě zasílejte na adresu:
info@schk-pardubice.cz nebo Monika Netolická, Dr. J. Malíka 800, 537 01 Chrudim,
tel.: +420 605 508 419.

On-line přihláška na adrese http://www.schk-pardubice.cz/prihlaska.htm
Všechny požadavky je třeba uvést přímo do přihlášky.
Storno přihlášky s nárokem na vrácení klecného pouze do data uzávěrky.
Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí do 5 dnů před výstavou, ověřte si, prosím, že jsme vaši přihlášku
dostali.
Platby: provádějte na účet číslo: 278254208/0300, jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo
totožné s čl. číslem uvedeným na přihlášce, v poznámce uveďte jméno majitele kočky. Nutnost ověření
údajů + 50,- Kč. U koček vystavovaných ve skupinách je povinné kromě EMS kódu uvést i skupinu
zvířete !!!

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 očkování
musí být vyznačena veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu
kočky. Očkování 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: oba dny 7,30- 9,00 hodin
program
přejímka zvířat
hlášení změn
posuzování
BIS

sobota
7,30 – 9,00
9,00 – 9,30
10,00 – 14,00
16,00 – 18,00

neděle
7,30 – 9,00
9,00 – 9,30
10,00 – 14,00
15,00 – 17,00

V neděli Prezentace koček Mladých chovatelů 15,00 – 15,30
Ukončení výstavy: 18:00 v sobotu, 17:00 v neděli.

klecné

jeden den

oba dny

Dřívější nebo pozdější ukončení výstavy je možné !
Parkování před ABC klubem nebo v blízkých ulicích, případně parkovací dům v ul. Karla IV.

třída 01, 03, 05, 07, 09, 11, 12

600,- Kč

1.100,00 Kč

Do prostor výstavy je bezbariérový přístup.

třída 02,04, 06, 08,10,14, 15 (mimo

550,- Kč

1.000,00 Kč

16 - vrh min.3zvířata - dvojklec

800,- Kč

1.400,00 Kč

Třída 13 (tř. noviců, kontrolní a ověřovací)

zdarma

Příplatek za dvojklec

200,- Kč

soutěž),17 (veteráni)

300,00 Kč

Třetí a další kočky jednoho majitele pouze 300,- Kč za den !

ABC klub je situován v bezprostřední blízkosti plovárny – takže případně i plavky s sebou

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme hodně úspěchů.
Výstavní výbor ZO Pardubice

