Fédération Internationale Féline
eský svaz chovatel - SCHK Ostrava
Slovenský zväz chovate ov - ZO CHUM Žilina

Vás srde

zvou na

XI. ESKO - SLOVENSKOU VÝSTAVU KO EK
(2 mezinárodní výstavy - 2 státy)

2 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY KO EK
30. dubna 2011 Ostrava (CZ) - Výstavišt

erná louka, Pavilon A

www.cerna-louka.cz

1. kv tna 2011 Žilina (SK)
Pozvaní posuzovatelé

Mrs. Laura Burani (Norsko) all round
Mr. Luigi Comorio (Itálie) all round
Mrs. Thea Friškovec (Slovinsko) I, III, IV
Mrs. Kristiina Rautio (Finsko) I, II, IV
Mr. Eric Reijers ( eská republika) all round
Mr. Glen Sjöbom (Švédsko) III
Mrs. Marie Westerlund (Dánsko) II, III
Mr. Wayne Trevathan (USA, posuzovatel CFA) all round
ihlášky zví at, stevard , inzerci a reklamu posílejte na každou výstavu zvláš .
Na p ihlášku uve te prosím vaši emailovou adresu.
OSTRAVA
Mgr. Hana URBANKOVÁ
Mickiewiczova 11
736 01 Haví ov –
sto
fax: +420 596347372
Mobil: +420 737274 628 (vyjma 1. -10.4.)
mobil: +420 731 152 173
e-mail : kocky.ostrava@seznam.cz
www.kockyostrava.cz

ŽILINA
Katarína BÁLIKOVÁ
Jedlíkova 17
010 15 Žilina, SK
tel:+ 421 415 661 968
mobil:+ 421 905 154 318
black.star@centrum.sk
mackyzilina@centrum.sk

Uzáv rka a storno p ihlášek: 15. duben 2011
1 ko ka/MVK Ostrava
ídy: 3, 5, 7, 9, 13
600,ídy: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
500,ídy: 14, 15, 17
400,ída: 16 (vrh)
700,ída: 13c, 18
100,Dvojklec pro 1 zví e
100,- K
Povolení k ed asnému odchodu
200,Inzerce: 1/1str. 500,-K , ½ str. 300,-K

Klecné:

1 ko ka/MVM Žilina
30 €
30 €
20 €
40 €
5€
10 €
10 €

MVK Ostrava:
poplatky bankovním p evodem nebo na . ú tu : 309 940 383 / 0300
název ú tu: eský svaz chovatel ; Variabilní symbol: íslo Vaší lenské legitimace SCH
(uve te kv li identifikaci i na p ihlášce na výstavu).
íplatek 100,-K za platbu u p ejímky (neplatí pro zahrani ní vystavovatele) a za
ihlášku i platbu odeslanou po uzáv rce.
Potvrzení o p ijetí jsou rozesílána elektronicky.
Vystavovatelé, kte í neobdrží potvrzení o p ijetí 5 dn p ed konáním výstavy, jsou
povinni si p ijetí ko ky ov it.
ihlášky zaslané doporu en a platby složenkou C (na adresu) nebudou akceptovány.
ihlášky do t ídy 13c a 18 je nutné nahlásit minimáln 3 dny p edem!
Klece budou azeny dle p íjmení vystavovatel .
ihlášky zaslané elektronicky a nemající razítko p íslušné ZO mohou být potvrzeny
emailem, a to výborem mate ské organizace vystavovatele.
MVM Žilina:
Vystavovatelé z eské republiky platí poplatky na MVM Žilina p ímo na míst .
Program výstavy:
07:00-08:30 p ejímka zví at a veterinární kontrola
08:00-09:00 hlášení oprav
10:00-14:00 posuzování a nominace
16:00-18:00 volba BIS
Veterinární podmínky:
Veterinární a výstavní podmínky se ídí Výstavním ádem SZCH a SCHK.
Vystavovatel p edloží p i p ejímce zví at o kovací pr kaz. Povinné je
platné o kování proti vzteklin , panleukopenii a rhinotracheitid , jehož
platnost musí být vyzna ena v pasu nebo o kovacím pr kazu veterinárním
léka em. Bílé ko ky musí mít audiometrické vyšet ení sluchu a atest, že
nejsou hluché.
Výstavní podmínky:
Vystavovatelé, kte í zasílají p ihlášky emailem, prosíme o doru ení originál p ihlášek
potvrzených ZO. Každý vystavovatel, jehož p ihláška bude ne itelná nebo neúpln
vypln ná, zaplatí p i p ejímce zví at poplatek 50,-K za každý uskute ný hovor
pot ebný na dopln ní údaj . P ed asné opušt ní výstavy bude mít za následek
anulování výsledk .
Vystavovatelé vystavují na vlastní nebezpe í.
Ostrava: www.ostrava.cz

Ubytování:

šíme se na vás!!!

Žilina: www.hotel.sk

