1. ORGANIZACE CHOVATELŮ KOČEK V ČESKÉ REPUBLICE (ZO Praha 2)
Vás srdečně zve na

2 JEDNODENNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY
KOČEK VŠECH PLEMEN - PRAHA 2011
(2 certifikáty)

v Kongresovém centru Praha, ul. 5.května 65, 140 21 Praha 4

15. a 16. října 2011
SOBOTA – speciální soutěž BRI
NEDĚLE – speciální soutěž MCO
POSUZOVATELÉ:

Nurit Pahl (IZ) všechna plemena
Sirpa Lindelof (S) kat. I, II
Walltraud Sattler(D) kat. I, III, IV
Maria Rechowicz (CZ) kat. I, II

Dietmar Sagurski (D) všechna plemena
Berta Němcová (CZ) všechna plemena
Darina Tarabini (CZ) kat. III
Ing. Martin Šanda (CZ) kat. I, II

Přihlášky vystavovatelů a stevardů čitelně, úplně a správně vyplněné (vystavovatelé vyplní
u EMS kódu i posuzovací skupinu zvířete!!!) v papírové podobě potvrzené originálním razítkem
a podpisem ZO s přiloženou kopií dokladu o provedení platby klecného nebo v elektronické
podobě, s přiloženým naskenovaným dokladem o provedení platby klecného, zasílejte na adresu:

Libuše Kittrichová, Střešovická 48, 162 00 Praha 6
telefon: +420 774 666 517 (Ivana Janků, volat od 16 do 22 hodin)
fax: +420 233 910 116, e-mail: info.1ok@seznam.cz
Nečitelné přihlášky nebudou akceptovány (nebudou přijaty).

UZÁVĚRKA: 4. října 2011
příjem přihlášek končí naplněním kapacity sálu, potvrzení o přijetí se bude rozesílat aţ po uzávěrce.

KLECNÉ POUZE PRO ČLENY ČSCH (nur für ČSCH Mitglieden)

výstavní třída 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12
výstavní třída 2, 4, 6, 8, 10
veteráni (tř. 17), neuznaná plemena, mimo soutěž (tř. 15),
domácí kočky
vrh (dvojklec) nejméně 3 koťata starší 3 měsíců
ověření barvy, třídy 13a, 13b, 13c
příplatek za dvojklec pro jednu kočku
příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce
příplatek při telefonickém ověření údajů z přihlášky

1 den
650 Kč
550 Kč
350 Kč
1050 Kč
200 Kč
+ 350 Kč
+ 100 Kč
+ 50 Kč

Oba dny
1200 Kč
1000 Kč
650 Kč
2000 Kč

Pro přihlášení zvířete doporučujeme pouţít formulář prihlaska_10_2011.xls, který lze
stáhnout z www.1ok.cz a vyplněnou odeslat jako přílohu e-mailem na adresu
info.1ok@seznam.cz

Klecné a ostatní platby poukazujte převodem na účet
České spořitelny: 2745399/0800
Při převodu z účtu nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo vašeho
členského průkazu a do poznámky pro příjemce jméno vystavovatele. Při
současné platbě více položek (klecné, inzerce, více zvířat, více vystavovatelů) částku
na rubu kopie dokladu zasílaného s přihláškou prosím rozepište!

PLATBY SLOŢENKOU TYPU „C“ a PŘIHLÁŠKY POSLANÉ
DOPORUČENĚ
NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!!!
Písemné potvrzení o přijetí jednoho zvířete platí v příslušném výstavním dni jako
vstupenka pro jednu osobu, při přijetí více zvířat jako vstupenka nejvýše pro dvě osoby.

VÝSTAVNÍ A VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Řídí se výstavním řádem SCHK. Vystavovatel předloží při přejímce zvířat očkovací průkaz. Všechny
kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a komplexu kočičí rýmy a vakcinace s
uvedenou platností musí být potvrzena veterinářem v očkovacím průkazu nebo pasu pro malá zvířata.
Majitelé bílých koček musí předložit veterinární osvědčení o vyšetření sluchu kočky.

PROGRAM VÝSTAVY PO OBA VÝSTAVNÍ DNY
přejímka zvířat od 7:00 do 8:30 hodin
vystavování, posuzování, soutěž od 9:00 do 18:30 hodin
„Najdi si svou klec“ - klece nebudou předem číslovány, řazení dle příchodu.
Zvířata budou vystavována do 18:30 hodin!
Předčasný odchod z výstavy nebude povolován!
Svévolné předčasné opuštění výstavy má za následek
anulování výstavního posudku.
Vystavovatelé mohou svoje zvíře předvést sami, nebo pouţít sluţeb stevarda.
Účast na výstavě je na vlastní nebezpečí vystavovatele.

INZERCE A STÁNKY
Ing. Matouš Filipi
telefon: +420 603 526 424
e-mail: filipi@amsoft.cz
Poplatek za chovatelský inzerát ve výstavním katalogu:
celostránkový formát A5 600 Kč
půlstránkový formát A5 300 Kč
čtvrtstránkový formát A5 200 Kč
Otisknout lze buď dodaný kvalitní originál na formátu A4, nebo text inzerce graficky zpracuje redakce
katalogu. Text inzerce zašlete společně s přihláškou a poplatek za inzerci uhraďte společně s
klecným převodem na účet České spořitelny č.ú 2745399/0800, inzerci uveďte v poznámce na
přihlášce.

Na vaši účast se těší výstavní výbor 

