si vás dovolují pozvat na VII. a VIII. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK
22. a 23. března 2014

Zámek Nový Světlov, Světlov 291, Bojkovice

Předpokládaní posuzovatelé:
pí Květa Mahelková (CZ) – všechna plemena
pí Elena Nosková (RU) – všechna plemena
pí.Soňa Ivanková (SK) – I., II.
p. Eric Reijers (CZ) – všechna plemena
p. Martin Kabina (CZ) – všechna plemena

Sobota: Speciální soutěž želvovinových koček (EMS f, g, h, j, q)
Neděle: Speciální soutěž stříbrných koček (EMS s)
Úhrada klecného: Složenkou typu C na adresu: Mgr. Markéta Říhová, Babice 550, 68703
Babice nebo převodem na účet ZO vedený u Poštovní spořitelny: 229 928 210 / 0300. Ve
zprávě pro příjemce uvádějte jméno VYSTAVOVATELE.

Čitelně a kompletně vyplněné přihlášky, podepsané a potvrzené ZO s kopií dokladu o
zaplacení, stejně i přihlášky žáků a stewardů zasílejte na adresu:
Zdeněk Krajča, Mánesova 336, 687 71 Bojkovice nebo na e-mail
modraneha@gmail.com; info na telefonu: +420 774 291 275.
Přihlášky zaslané doporučeně nebudou vyzvednuty.
!!!U PLEMEN POSUZOVANÝCH VE SKUPINÁCH JE KROMĚ EMS KÓDU
NUTNÉ UVÉST I SKUPINU (GR.) !!!
STORNO přihlášek jen do data uzávěrky!!!
POKUD NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DO 5 DNŮ PŘED VÝSTAVOU, OVĚŘTE
SI, PROSÍM, ŽE JSME VAŠI PŘIHLÁŠKU DOSTALI.

Klecné pro členy ČSCH:
Tř.: 1, 3, 5, 7, 9
Tř.: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
Tř.: 13a-b, 14, 15, 17
Tř.: 16 (vrh)
Tř.: 13c
Příplatek za dvojklec
Ověření chybných údajů v přihlášce
Platba nebo přihláška po uzávěrce

1 DEN
600 Kč
500 Kč
400 Kč
700 Kč

INZERCE V KATALOGU
½ / celá strana A5

Chovatelská
300 / 500 Kč

2 DNY (50% sleva)
900 Kč
750 Kč
600 Kč
1050 Kč
+ 50 Kč

200 Kč

Program výstavy:
7:00 – 8:30 přejímka zvířat
9:00 – 9:30 korekce, ověřovací třída
10:00 – 14:00 vlastní posuzování, nominace
15:00 – 16:00 Speciální soutěže
16:00 – 17:00 Best in Show, BEST OF BEST
17:30 ukončení výstavy

Uzávěrka přihlášek: 16. března 2014 nebo naplněním kapacity sálu

300 Kč
+ 50 Kč
+ 100 Kč
Podnikatelská
700 / 1000 Kč

Výstavní podmínky:
Řídí se Výstavním řádem ČSCH-SCHK; vystavovatelé přinášejí kočky k posouzení sami,
stewardi budou k dispozici; výstavní klece budou řazeny podle plemen; umístění kočky do
jiné klece vede k diskvalifikaci; vystavovatel vystavuje na vlastní riziko, uplatňování nároku
na škodu nebude akceptováno; židle nebudou k dispozici.
Koťata třída 12 věk 4 – 7 měsíců, třída 11 věk 7 – 10 měsíců.
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 (Pet pasu). 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 potvrzení o vyšetření sluchu.
Sevaron! - Sleva 12 %. Po oba dny bude přítomen stánek laboratoře Sevaron, kde bude
probíhat sběrna akce. Je možné odebrat vzorky (krev, stěry) na veškera vyšetřeni, která
laboratoř přímo testuje nebo zprostředkuje s partnerskou laboratoří. Na místě bude přítomen
veterinář, který může potvrdit, že materiál je skutečně odebrán od dané kočky. Ušetříte čas i
poštovné! Laboratoř bude přijímat i vzorky dovezené od zvířat, která nebudou na výstavě
přítomna.
Odkaz na mapu: http://goo.gl/maps/8PmnP

Parkování v areálu zámku zdarma
UBYTOVÁNÍ: Zámek Nový Světlov www.zameksvetlov.cz
Penzion Hvězda http://www.restauracehvezda.cz/penzion.html
Penzion Rotop http://www.penzion.rotop.cz/
Galavečer: 300 Kč pro jednu osobu
(v ceně: večeře formou rautu, nealko nápoj, přípitek. Přihlášky a platby do data uzávěrky
(modraneha@gmail.com).

20:00 Galavečeře

Těšíme se na setkání s Vámi 

