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 sále hotelu PYRAMIDA, Bělohorská 24, Praha 6 – Břevnov, Malovanka

5. a 6. března 2011
SOBOTA – vyhlášení výsledků soutěže KOČKA ROKU 2010,
speciální soutěž bezocasých koček a bobtailů
NEDĚLE – speciální soutěž exotických koček
POSUZOVATELÉ
Jurgita Gustatiene (LT) - kat. III

Walltraud Sattler (D) - kat. I-II-IV

Anette Sjödin (S) - kat.I-II
Eiwor Andersson (S) - všechny kat.
Kristiina Rautio (FIN) - kat.I-II-IV

Michael Edström (S) - kat. I-II-IV
Ing. Martin Šanda (CZ) - kat. I-II
Darina Tarabini (CZ) – kat. III

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 (volat od 16 do 22 hodin)
fax: +420 233 910 116, e-mail: info.1ok@seznam.cz
Nečitelné přihlášky nebudou akceptovány (nebudou přijaty).

UZÁVĚRKA: 21. února 2011
příjem přihlášek končí naplněním kapacity sálu, potvrzení o přijetí se bude rozesílat až po uzávěrce.

KLECNÉ PRO ČLENY ČSCH NA JEDEN DEN

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, 18
příplatek za dvojklec pro jednu kočku
příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce
příplatek při telefonickém ověření údajů z přihlášky

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

Pro přihlášení zvířete doporučujeme použít formulář prihlaska_03_2011.xls, který lze stáhnout
z www.1ok.cz a vyplněný 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 jméno vystavovatele. Při současné platbě více
položek (klecné, inzerce, více zvířat, více vystavovatelů) částku na rubu kopie dokladu
zasílaného s přihláškou prosím rozepište!

PLATBY SLOŽENKOU 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. Povinné je
očkování proti vzteklině, panleukopenii a rhinotracheitidě s vyznačenou délkou platnosti
očkování veterinárním lékařem v očkovacím průkazu nebo pasu pro malá zvířata (viz. Výstavní
pravidla, čl. 1.8). U koťat do 4 měsíců stáří nemusí být u očkování proti vzteklině dodržena 30-ti denní
lhůta. Bílé kočky musí mít veterinární atest, že nejsou hluché.

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
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 použít služeb 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: 2745399/0800.
Řazení klecí bude podle plemen a vystavovatelů, zvířata jednoho vystavovatele budou
umístěna vedle sebe. Nelze zaručit všechny osobní požadavky na rozmístění vystavovaných zvířat a
vystavovatelů.

Na vaši účast se těší výstavní výbor ☺

