Předpokládaní posuzovatelé:

Freya Cat, ÚSTÍ n. L. 3
Vás srdečně zve na

Steven Jones (NO) –II., III.
Berta Němcová (CZ) – I.- IV.

Martin Šanda (CZ) – sk. I., II.
Nurit Pahl (IL) - sk. I - IV.

ZMĚNA POSUZOVATELŮ VYHRAZENA!

FREYA CAT AUTUMN SHOW 2013
20. a 21. mezinárodní výstavu koček

v KULTURNÍM DOMĚ města Ústí n. L.
(GPS 50°39'43.870"N, 14°2'22.905"E)

ve dnech 21. – 22. 9. 2013
Přihlášky (čitelně vyplněné a potvrzené vaší ZO, s dokladem o provedení platby)
zasílejte na adresu:
Jitka Schusterová, Pohořany 98, 411 41 Žitenice
nebo na e-mail: jitka@schuster.cz
Nezaplacené přihlášky nebo přihlášky bez dokladu o provedení platby
nebudou přijaty. Vystavovatelé koček skupiny II. a III., posuzovaných ve
skupinách podle barev, musí na přihlášku uvést barevnou skupinu!
Platby pouze převodem nebo vkladem na účet 201945916/0600 – do poznámky
k platbě uveďte příjmení a jméno vystavovatele

Výstavní poplatky platné pro členy ČSCH:
třída:
03,05,07,09
01,02,04,06,08,10 (kastrát),11,12
14 (domácí),17 (veterán-min.7 let)
16 (vrh - min. 3 koťata)
13a (novici)
13b,c (kontrolní, ověřovací)
15 (mimo soutěž)

Inzerce:
celá stana A5
polovina strany A5

Uzávěrka přihlášek:

Veterinární podmínky:
Všechna vystavovaná zvířata musí být bez klinických příznaků onemocnění, čistá, bez parazitů a
v imunitě proti panleukopenii, kaliciviróze a rhinotracheitidě. Majitelé bílých koček předloží
veterinární potvrzení o sluchovém vyšetření kočky.

Program výstavy pro oba dny:
7,00 – 9,00
9,00 – 9,30
9,30 – 15,00
15,00 – 17,00
17,00

přejímka zvířat
hlášení změn, kontrolní třída
posuzování
Best in Show
ukončení výstavy

V neděli proběhne soutěž o nejlepší fotomomentku s kočičí tématikou, každý vystavovatel
může přihlásit jednu fotku své kočky. Fotky posílejte na e-mail: cea.oro@seznam.cz
Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny programu, bude-li to průběh výstavy vyžadovat.
Výstavní podmínky se řídí výstavním řádem SCHK a řádem na ochranu koček při svodu.

Upozornění:
1 den
600,-Kč
450,-Kč
350,-Kč
800,-Kč
400,-Kč
150,-Kč
400,-Kč
chovatelská
500,-Kč
250,-Kč

2 dny
1.100,-Kč
800,-Kč
600,-Kč
1500,-Kč

Nedovolený předčasný odchod z výstavy bude mít za následek anulaci hodnocení. Účast osob a
zvířat na výstavě je na vlastní riziko. Vystavovatelé si mohou svá zvířata k posouzení předvést sami,
stevardi budou k dispozici. Protesty proti porušení výst. řádu nebo výst. podmínek lze podat
písemnou formou v průběhu konání výstavy s poplatkem 200,- Kč. V případě neoprávněnosti
protestu propadá tato částka ve prospěch výstavy. Změny tříd hlaste nejpozději do 9.00 hod na
výstavní výbor. Omluvy zvířat budou přijímány pouze od osoby, která zvíře přihlásila.

800,-Kč

Výstavní klece budou řazeny do sekcí, vystavovatelé s více kočkami budou
mít všechny své kočky vedle sebe.

podnikatelská
2.000,-Kč
1.000,-Kč

Těšíme se na Vás :O))
Výstavní výbor

3.9. 2013

Ověření chybných údajů v přihlášce: 100,- Kč
Vystavovatelé, kteří uvedou do přihlášky svůj e-mail, budou o přijetí či nepřijetí
informováni e-mailem. Na výstavě jsou vítáni i členové NONFIFe organizací.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubytování:Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 6, Ústí nad Labem, tel. 475 311 111
Hotel Vladimír, Masarykova 36, Ústí nad Labem, tel. 475 235 111
Další možnosti ubytování najdete na www.usti-nad-labem.cz

