Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček v ČR - SO Olomouc

4.12.a 5.12.2021
Mezinárodní výstavy koček OLOMOUC
Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, Olomouc

2 certifikáty = sobota 4.12. – kategorie 3+4+domácí
2 certifikáty = neděle 5.12. – kategorie 1+2
Pozvaní posuzovatelé (změna vyhrazena dle aktuální situace):

Charles Spijker 1-4 (NL), Alexey Shchukin 1-4 (NL), Jaroslav Pánek 1+3+4 (CZ),
Katia Pocci B,2,3,C (IT), Magda Kudra 1,2,3,C (PL)
Uzávěrka 27.11.2021 nebo naplněním kapacity.

POZOR – COVID nařízení:
Díky povinným rozestupům OMEZENÁ KAPACITA. Přijatým kočkám bude posláno
potvrzení o přijetí, nepřijatým informace o naplnění kapacity.
Možnost antigenních testů u vstupu – objednat předem – cena do 100,-, (upřesníme
v potvrzení o přijetí)

on-line přihlášky: http://catshow.formees.com/f/olomouc/
Preferujte, prosím, online formulář, obsahuje informace o vlastních klecích a k opatření „covid“.

email: kockyolomouc@email.cz
mobil: +420 606 955 111
VLASTNÍ KLECE NUTNÉ nahlásit předem,
v případě větších rozměrů je třeba objednat větší místo.
Všechny POŽADAVKY uvádějte POUZE do přihlášky!
Klecné

2 certifikáty

1 kočka - všechny třídy
Vrh (dvouklec)
Dvouklec pro jedno zvíře.

1100 Kč
1700 Kč

+600 Kč
Platba v hotovosti na místě
+200 Kč
PROSÍME O PLATBU BANKOVNÍM PŘEVODEM
Klecné zasílejte na účet FIO banky č. 2900323226 / 2010
„do zprávy pro příjemce napište jméno vystavovatele“

Nebo vlastní klec pro jedno zvíře širší než 60cm.

Kontakt:
mobil: +420 606 955 111, email: kockyolomouc@email.cz

Veterinární podmínky:
Všechny kočky musí́ být očkovány proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a kaliciviru.
Toto očkovaní́ musí́ být provedeno nejméně̌ 15 dnů před konáním výstavy. Platnost očkovaní́
musí́ být vyznačena veterinárním lékařem, který́ očkovaní́ prováděl, v pasu nebo očkovacím
průkazu kočky. Očkování proti vzteklině̌ 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.
*Kočky trvale chované v ČR nemusí být očkované proti vzteklině.
Všechny kočky musí mít ostříhané drápky.
Výstavní podmínky:
Přejímka zvířat 7,30 – 9,00 hod.
certifikát „1“posuzování a BIS 9,30 – 13,00 hod., certifikát „2“ posuzování a BIS 13,30-18 hod.
Časový harmonogram se může během dne měnit.
Změny tříd musí být nahlášeny písemně předem
nebo ráno do 9 hod, pro druhý certifikát do 13 hod.
„Covidová opatření“: PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ POVINNÝCH ROZESTUPŮ 1,5m.
Pro vstup do haly je nutné předložit potvrzení o testu/prodělání/očkování proti Covid. Pro
urychlení přejímky prosíme o info předem (nejlépe přes online přihlášku), jakou variantu
potvrzení máte.
Vlastní klec je nutné nahlásit předem, v případě větších rozměrů je nutno objednat větší
místo.
Každý vystavovatel vystavuje na vlastní riziko.
Kočky se musí nacházet v dekorovaných klecích po celou dobu výstavy.
V ostatním platí výstavní řád ČSCH-SCHK a FIFe.
Předčasné odchody pouze po písemné domluvě před konáním výstavy, jiné budou
zpoplatněny. Nepovolené odchody budou mít za následek anulování výsledku.
Ubytování:

Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc (450m od výstaviště)
hotelflora@hotelflora.cz tel: + 420 585 422 200

www.kockyolomouc.unas.cz
Srdečně Vás zve výstavní výbor.

