Felis Club Praha
pořádá a dovoluje si Vás pozvat na FIFe
I. a II. Mezinárodní výstavu koček v Praze – Kongresovém centru Praha (KCP)
(stanice metra Vyšehrad, ul. 5. května 65, Loc: 50°3'43.752"N, 14°25'42.929"E)

Sobota – 12. 2. 2011 – všechna plemena
Neděle – 13. 2. 2011 – všechna plemena – Speciální valentýnská soutěž o nejhezčí pár
Na výstavě jsou vítáni i členové NONFIFe organizací (u koček z NONFIFe organizací výstavních tříd 1-8 je nutné přiložit doklady o získání titulu
FIFe).
Přihlášky vyplňte čitelně ve všech kolonkách a podepište se. Ve vlastním zájmu uveďte na přihlášku telefon. Upozorňujeme vystavovatele, že
platby (složenka typ C) a doporučeně zaslané přihlášky adresované pouze na jedno z níže uvedených jmen v kontaktní adrese nebudou
vyzvednuty. Přihlášky potvrzené základní organizací a s dokladem o provedení platby (kopie) zasílejte na adresu:

Linda a Jana Knýovy
Milady Horákové 27
170 00 Praha 7
tel. + fax +420 233 370 375
nebo e-mail: felis.club@email.cz

platbu také možno zasílat na č. účtu: 163 291 068/0600 jako v.s. uveďte číslo členského průkazu a jméno vystavovatele

Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2011 (nebo do vyčerpání kapacity haly, storno přihlášek pouze do data uzávěrky)
1 den

1 zvíře tř. 3, 5, 7, 9
Tř. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17
Neuznaná plemena
Vrh (od 3 měsíců)
Domácí kočky
Ověřovací třída (13a, 13b, 18)
Příplatek za dvouklec
Ověřování údajů na přihlášce
Přihláška nebo platba po uzávěrce
Poplatek za povolení k předčasnému opuštění výstavy
Chovatelská inzerce ve výstavním katalogu
1 strana 300,- Kč
½ strany 200,- Kč
¼ strany 100,- Kč

600,- Kč
500,- Kč
550,- Kč
800,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
250,- Kč/ zvíře

2 dny

1 100,- Kč
900,- Kč
950,- Kč
1 500,- Kč
600,- Kč
dle kapacity
(osoba/den)

Podnikatelská inzerce ve výstavním katalogu
1 strana

2 000,- Kč

Veterinární podmínky:
Všechny kočky musí být očkovány proti vzteklině, panleukopenii a kočičí rýmě, tak aby v den konání výstavy
byly v imunitě podle údajů vyrobené vakcíny a veterinárního lékaře. Připomínáme, že každý vystavovatel je povinen mít
s sebou očkovací průkazy nebo europasy původu vystavovaných koček. Majitelé bílých koček musí předložit veterinární
potvrzení o sluchovém vyšetření kočky.

Inzeráty, přihlášky stewardů a žáků-posuzovatelů zasílejte na adresu:
Linda Knýová, Milady Horákové 27, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem: rosa.glauca@email.cz
Na výstavu jsou pozváni tito posuzovatelé:
pí Říhová (CZ) – sk. I-IV
pí Steinhauser (A) – sk. I, II
p. Šanda (CZ) – sk. I, II
p. Peltonen (SWE) – sk.

p. Sagurski (D) – sk. I-IV

pí D.Tarabini (CZ) – sk. III
Změna posuzovatelů vyhrazena.

Ubytování výstavní výbor nezajišťuje. Informace o ubytování: www.praguewelcome.cz
Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15 / 1684
+40 21 Praha 4

+420 296 895 000
+420 296 895 010
reservation@holidayinn.cz

Program výstavy:
7,00 – 8,30hod.
8,30 – 9,30hod.
10,00hod.
18,30hod.

přejímka zvířat
hlášení změn + kontrolní posouzení
posuzování, BIS
ukončení výstavy

Kritéria Speciální valentýnské soutěže o nejhezčí pár:
ü Chovný pár (nekastrovaná kočka a kocour stejného plemene starší 10 měsíců)
ü Přihlášení do této soutěže nutno uvést do poznámky na přihlašovacím formuláři u každého zvířete
z přihlášených zvířat (jméno kočky vč. jména druhého zvířete do páru)
ü Podstatné hodnotící kritérium bude originalita s valentýnskou tématikou

Pokud uvedete na přihlášce Vaši e-mailovou adresu, potvrzení o přijetí Vám bude zasláno pouze elektronicky.
Na výstavě nebudou k dispozici židle. Parkování v místě konání výstavy je zpoplatněné, v okolí je však
možnost parkování zdarma. V prostorách KCP je možnost občerstvení.
Upozorňujeme, že předčasné odchody z výstavy budou možné pouze na základě povolení ředitelky výstavy
(poplatek 250,- Kč/zvíře). Přihlašujte se již s ohledem na tuto podmínku. Případné nedovolené opuštění výstavy bude
mít za následek anulování hodnocení.
Věříme, že se nám podaří pro Vás vytvořit tradičně dobrou atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě
a prosíme Vás, abyste o naší výstavě informovali i své přátele a známé.
Za výstavní výbor se na Vás těší

Markéta Slámová
ředitelka výstavy

