Srdečně vás zveme na naši

IX. a X. Mezinárodní výstavu koček
Kulturní centrum Semilasso, Palackého třída 126
612 00 BRNO, 49◦ 13’38.975"N, 16◦ 35’34.987"E

10. – 11. 11. 2018
2 jednodenní výstavy,
2 certifikáty, všechna plemena
Předpokládaní (pozvaní) posuzovatelé:
Mrs. Sabine Jakobs (AT)
– B,2
Mrs. Sabine Mösch (CH)
– všechna
Mrs. Nurit Pahl (IL)
– všechna
Mrs. Helene Reiter (DE)
– všechna
Mr. Gerardo Fraga y Guzmán (ES) – všechna

plemena
plemena
plemena
plemena

Přihlášky:
Přihlášku společně s potvrzením členství v ZO a dokladem
o zaplacení zašlete na mail:

R

(český

jazyk),

U plemen posuzovaných ve skupinách
je nutno uvést úplný kód EMS a skupinu {GR}!
Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí do 5 dnů před výstavou, ověřte si, prosím, že jsme Vaši přihlášku obdrželi.
Uzávěrka: 30. 10. 2018 nebo naplněním kapacity
sálu
Storno jen do data uzávěrky s nárokem na vrácení klecného
Úhrada klecného:
Klecné uhraďte bankovním převodem na účet
2600780927/2010 u Fio banky, a.s.
Ve zprávě pro příjemce uveďte Jméno vystavovatele a
číslo členského průkazu.
Klecné pro členy ČSCH:
Tř.1,3,5,7,9
Tř.2,4,6,8,10,11,12
Tř.14 (domácí kočky), Tř.15 (mimo soutěž)
Tř.16 (vrhy)
Tř.17 (veteráni)
Třetí a další kočka sleva
Příplatek za dvojklec

1/2 dny
600/1000 Kč
500/800 Kč
400/700 Kč
700/1100
400/700
- 100
200

Kč
Kč
Kč
Kč

Odchod před koncem výstavy pouze se souhlasem ředitele
výstavy +200 Kč/kočka
Pro vystavovatele s vlastní klecí je vyhrazena sekce
na balkoně. Nutno uvést v přihlášce!
Chovatelská inzerce v katalogu: celá strana 500 Kč
Židle k dispozici zdarma

R

vání nároku na škodu nebude akceptováno.
Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby přinášejí
kočky k posuzování, stewardi budou k dispozici.
Kočky se musí po celou dobu trvání výstavy nacházet
v dekorovaných klecích.
Veškeré změny musí být nahlášeny písemně a to nejpozději do 9,00 hod. výstavního dne.
V ostatním platí Výstavní řád ČSCH-SCHK a FIFe.

Veterinární podmínky:
Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii, 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.
Všechny kočky musí být bez příznaků onemocnění, prosté
parazitů a s ostříhanými drápky.
Parkování zdarma v blízkosti

showkockybrno@seznam.cz

Info na tel: +420604954118
+420605262990 (anglický jazyk)

R
R
R
R

Výstavní podmínky:
Vystavovatel vystavuje na vlastní riziko a uplatňo-

R

Ubytování v okolí: Hotely A-SPORT HOTEL, Vodova 108, 612 00 Brno http://www.asporthotel.cz, heslo pro slevu
Show
Kočky Brno Další informace najdete na
http://www.kockybrno.cz/brno/
Sobota 10.11.2018: Speciální soutěž Kočka a dítě
(3 – 15 roků) + vystavovaná kočka, přihlášky na
místě
Neděle 11.11 2018: Přehlídka veteránů
Program:
So/Ne
So/Ne
So/Ne
So/Ne
So/Ne

7:30 – 9:00
9:30 – 10:00
–
10:00 – 14:00
15:00 – 16:00/15:30
–
16:00/15:30 – 17:30/17:00

–
–
–
–
–
–
–

přejímka zvířat
korekce,
ověřovací třída
posuzování
speciální soutěž
představení BIV
BIS

Ukončení výstavy: 18:00 v sobotu, 17:00 v neděli
Dřívější nebo pozdější ukončení výstavy je možné.
Další informace najdete na www.kockybrno.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

