Odchod před koncem výstavy pouze se souhlasem ředitele výstavy

Srdečně vás zveme na naši

+200 Kč

I. a II. Mezinárodní výstavu koček

Chovatelská inzerce v katalogu: 1/2 strana 300 Kč, celá strana 500 Kč

Semilasso, Palackého třída 126, 612 00 BRNO
49◦ 13’38.975"N, 16◦ 35’34.987"E

Židle k dispozici zdarma

11. – 12. 10. 2014
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Výstavní podmínky:

2 jednodenní výstavy,
2 certifikáty, všechna plemena
Předpokládaní (pozvaní) posuzovatelé:
Mrs. Ludmila Khaled (CZ)
– II.
Mrs. Květoslava Mahelková (CZ) – všechna plemena
Mr. Henry Hornell (PL)
– všechna plemena
Mr. Youssef Khaled (CZ)
– II.
Mr. Jaroslav Pánek (CZ)
– III.
Mr. Eric Reijers (CZ)
– všechna plemena
Přihlášky:
Elektronickou přihlášku společně s dokladem o zaplacení zašlete na mail:
kocky.brno@seznam.cz
Papírovou přihlášku společně s dokladem o zaplacení zašlete na adresu:
Eva Hladká, Kabátníkova 9, 602 00 Brno
Info na tel: +420604954118 (český jazyk), +420605262990 (anglický jazyk)
U plemen posuzovaných ve skupinách
{ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SBI, SIB, TUA, BML, CRX, DSP, DRX, GRX, KBL,
KBS, PEB nebo SPH} je nutno uvést úplný kód EMS a skupinu {GR}!
Přihlášky zaslané po uzávěrce, bez dokladu o úhradě klecného nebo bez potvrzení členství v ZO mohou být odmítnuty

Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby přinášejí kočky k posuzování, stewardi
budou k dispozici.
Kočky se musí po celou dobu trvání výstavy nacházet v dekorovaných klecích.
Vystavovatelé vystavují na vlastní riziko, uplatňování nároku na odškodnění nebude akceptováno.
Veškeré změny musí být nahlášeny písemně a to nejpozději do 9,00 hod. výstavního dne.
V ostatním platí Výstavní řád ČSCH-SCHK.

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 15 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. Kočky jakéhokoliv stáří
trvale chované na území ČR nemusí být pro výstavy konané v ČR očkovány proti
vzteklině.
Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu.
Parkování zdarma v blízkosti

POZOR!!! Koťata nově řazena tř.12 (4–7 měsíců) A tř.11 (7–10 měsíců)

Ubytování v okolí: Hotely Avanti, Sport, Vaka a další informace na
http://www.hotel.cz/brno/

Uzávěrka: 5. 10. 2014 nebo naplněním kapacity sálu
Storno jen do data uzávěrky s nárokem na vrácení klecného

Sobota 11.10.2014: Speciální soutěž Kočka a dítě (3 – 15 roků) + vystavovaná kočka, přihlášky na místě

Úhrada klecného:
Klecné uhraďte bankovním převodem na účet 2753473143/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
Ve zprávě pro příjemce uveďte Jméno vystavovatele a číslo členského průkazu.

Program:
So/Ne
7:30 – 9:00
– přejímka zvířat
So/Ne
9:30 – 10:00
– korekce, ověřovací třída
So/Ne
10:00 – 14:00
– posuzování
So/Ne
15:00 – 16:00/15:30 – speciální soutěž, představení BIV
So/Ne 16:00/15:30 – 17:30/17:00 – BIS
Ukončení výstavy: 18:00 v sobotu, 17:00 v neděli

Klecné pro členy ČSCH:
Tř.1,3,5,7,9
Tř.2,4,6,8,10,11,12
Tř.13 (ověřovací)
Tř.15,17
Tř.16 (vrhy)
Třetí a další kočka sleva
Platba nebo přihláška po uzávěrce
Příplatek za dvojklec

1 den
600 Kč
500 Kč
50 Kč
400 Kč
700 Kč
- 50 Kč
+ 100 Kč/kočka/den
200 Kč

2 dny
1100 Kč
900 Kč
700 Kč
1200 Kč

Dřívější nebo pozdější ukončení výstavy je možné.
Další informace najdete na www.kockybrno.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

