Srdečně Vás zveme na V. a VI. Mezinárodní výstavu koček do Boskovic
ve dnech 9. - 10. srpna 2014

Zimní stadión v Boskovicích
Sportovní areál „Červená zahrada“

GPS Loc: 49°28'57,023“N 16°40'3.545“E
SOBOTA: speciální soutěž koček se zlatým zbarvením (EMS y)
NEDĚLE: speciální soutěž koček se stříbrným zbarvením (EMS s)
Pozvaní posuzovatelé:

Mrs. Anne Veland (I-IV)-/NO/, Mr. Youssef Khaled (II)-/CZ/, Mr. Karl Preiss (I-IV)-/NO/,
Mr. Ireneusz Pruchniak (I-III)-/PL/, Mr. Sebastian Pruchniak (I-IV)-/PL/

Uzávěrka přihlášek 4. 8. 2014 !!!
Přihlášky a kontakt pro stánkaře: čitelně vyplněné, potvrzené vlastní ZO, s potvrzením o platbě
zasílejte obyčejně na e-mailovou adresu: vystavy@post.cz
nebo na adresu Miloslav Peška, Na vyhlídce 14, Boskovice 680 01 tel.: +420 605 403 681
Přihlášky neposílejte doporučeně, nebudou vyzvednuty!!!!

Platby: provádějte na účet číslo: 247620455/0300 vedený u ČSOB a.s., jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo
totožné s čl. číslem uvedeným na přihlášce, v poznámce uveďte jméno majitele kočky a počet koček placených.
U koček vystavovaných ve skupinách je povinné kromě EMS kódu uvést i skupinu zvířete /GR/ !!!

Více informací na: www.kockyboskovice.cz
Vystavovatelé, kteří nemají informaci o přijetí 5 dnů před konáním výstavy, jsou povinni si přijetí kočky ověřit.

Klecné

Jeden den

Dva dny

třída 01, 03, 05, 07, 09

550 Kč / 25 €

900 Kč / 50 €

třída 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12

450 Kč / 20 €

700 Kč / 30 €

700 Kč / 30 €

1200 Kč / 60 €

400 Kč/ 20 €

700 Kč /30 €

Zdarma

Zdarma

vrh (min.3 zvířata) (dvouklec v ceně)
třída 14, 15, 17
třída 13
příplatek za dvouklec pro jedno zvíře

200 Kč / 10 €

Zdarma

POZOR: třída 12 ( 4-7 měsíců ), třída 11 (7-10 měsíců)

Program:
Přejímka zvířat a hlášení oprav - 7:00 – 9:00 hod.
Kontrolní třídy - 9:00-10:00 hod.
Posuzování, nominace - 10:00 – 14:00 hod.
Speciální soutěže - 15:30-16:00 hod.
BIS, BOB - 16:00 – 18:00 hod.
Závěr

Informace pro vystavovatele:

Židle pro vystavovatele nebudou k dispozici, k dispozici jsou lavice.
Klece budou číslovány.
Občerstvení formou teplého bufetu zajištěno.

Výstavní podmínky:
Se řídí výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést k posouzení sami, stewardi budou
k dispozici, umístění vystavovaných koček bude označeno. Účast na výstavě je na vlastní riziko, za případné škody neručíme.
Předčasné odchody z výstavy jsou možné pouze s písemným souhlasem výstavního výboru. Storno přihlášky a platby do data
uzávěrky. Vystavovat mohou i členové organizací mimo FIFe, ve třídách 9-12.
Veterinární podmínky:
Všechny kočky musí být v imunitě proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy. Očkování musí být platné dle vyznačení
veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (Petpasu). Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dnů před
výstavou. Kočky zahraničních vystavovatelů musí být pro vstup do České republiky očkovány proti vzteklině tak, aby v den
přechodu státní hranice byly v imunitě podle údajů výrobce konkrétní vakcíny a veterináře, který vakcinaci provedl.
Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu. Pracovník laboratoře Sevaron bude k dispozici.
Možnost ubytování:
http://www.hotel-zalozna.cz/
http://www.hotelmoravia.cz/cz/
http://www.sluzbyboskovice.cz/levna-ubytovna-info / bez koček/
Parkoviště před stadionem k dispozici.
http://www.kockyboskovice.cz/, případně FB

Těšíme se na setkání s Vámi! 

