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

WWW.KOCKYOLOMOUC.UNAS.CZ

3.a 4.12.2011 dvě jednodenní MVK OLOMOUC
Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A
+ v neděli soutěž koček mladých chovatelů
Pozvaní posuzovatelé :
E. Reijers I.-IV.(CZ), Ad de Bruijn I.,III.,IV.(NL), E. Steinhauser I.,II.(AT), T. Friškovec I.,III.,IV.(SI),
G. Laskowska-Malaga I.,II.,III. (CZ), S. Johnson II.,IV. (GB), M. Westerlund I.,II.,III. (DK),
M. Fonsén II.,III. (FI), T. Malgaj Beccari I.,II. (SI)
změna posuzovatelů vyhrazena

Uzávěrka přihlášek do 27.11.2011 nebo do naplnění
Storno přihlášek a poplatků jen do data uzávěrky.

kapacity.

Přihlášky potvrzené ZO s kopií dokladu o zaplacení platby, zasílejte na adresu:

Lucie Pánková, Jilemnického 52, 779 00 Olomouc – Nedvězí
mobil: +420 606 955 111

kockyolomouc@email.cz
Na stejnou adresu zasílejte i přihlášky stewardů a žáků posuzovatelů.

V š e ch n y p o ž a d a v k y

u v á d ě j t e do přihlášky.

Mladého chovatele nutno označit v přihlášce.

pro členy ČSCH

Klecné (bez kokard)
1 den

2 dny

tř. 3,5,7,9

600 Kč

1 000 Kč

tř.4,6,8,10,11, 12

500 Kč

800 Kč

tř. 1,2, 13a-b, domácí, mimo soutěž, veteráni

400 Kč

700 Kč

Vrh (dvouklec)

700 Kč

1 200 Kč

Dvouklec pro jedno zvíře

+200 Kč

+400 Kč

13c, 18

+50 Kč

3. a každé další zvíře 100,- Kč sleva na den. Platba u přejímky + 100 Kč, přihlášení po uzávěrce
katalogu 100,- Kč / vystavovatel. Židle možno půjčit za úhradu 20,- Kč.

Klecné a ostatní poplatky posílejte

187 962 241 / 0300

na účet ČSOB č.
nebo poštovní poukázkou „C“ na adresu:

Vaculíková Danuše, Pavelčákova 9, 779 00 Olomouc tel. +420 724 790 330
Při současné platbě více položek (klecné, inzerce, více vystavovatelů apod.) částku rozepište do poznámky. Případné
nedoplatky musí být uhrazeny při přejímce.

Stewardi dostanou občerstvení a budou odměněni viz. www.kockyolomouc.unas.cz

Výstavní podmínky:
Přejímka zvířat - sobota 7,00 – 8,30 hod., neděle 7,30 – 8,15 hod, nutno doložit potvrzení o přijetí.
Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou přinášet kočky k posuzování sami, stewardi budou
k dispozici.
Každý vystavovatel vystavuje na vlastní riziko.
Kočky se musí nacházet v dekorovaných klecích po celou dobu výstavy tj. od 9.00 do 18.00 hod.
Změny tříd musí být nahlášeny písemně předem nebo nejpozději do 9.00 hod výstavního dne.
V ostatním platí Výstavní řád ČSCH-SCHK.

Předčasné odchody pouze po písemné domluvě před konáním výstavy, jiné nebudou dovoleny
a budou mít za následek anulování výsledku.
Veterinární podmínky:
Všechny kočky (koťata také) musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a komplexu kočičí rýmy.
Očkování musí být platné dle vyznačení veterinárním lékařem v očkovacím průkazu. Prvotní vakcinace
musí být provedena nejpozději 21 dnů před výstavou. Bílé kočky musí mít veterinární atest, že nejsou
hluché. Všechny kočky musí mít ostříhané drápky.

Ubytování : www.info-olomouc.cz

HOTEL BEST
www.best-hotel-garni.cz
HOTEL ENVELOPA
HOTEL GÓL GARNI
HOTEL HESPERIA

Na střelnici 48
772 00 Olomouc tel: +420585231450
10% sleva pro vystavovatele, kočky ubytované ZDARMA
tř. 17. listopadu
Legionářská 12
Brněnská 53

772 00 Olomouc tel: +420585203660
771 11 Olomouc tel: +420585229813
772 00 Olomouc tel: +420585421735-6

Další info na www.kockyolomouc.unas.cz

Srdečně Vás zve výstavní výbor.
Klecné pro členy SZCH
(platba na místě)
třídy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
třídy 1, 2,11,12,13a,14, 15, 17
16 – vrh
13c
dvojklec pro jednu kočku

1 den
25 €
20 €
35 €
2€
10 €

třetí a každá další kočka sleva 4 € / den

2 dny
40 €
30 €
60 €
---20 €

