1.OK – 1. organizace chovatelů ušlechtilých koček v ČR
ČSCH, s.o., ušlechtilé kočky - 1.OK Praha, IČ 66001811
Vás srdečně zve na

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU
KOČEK VŠECH PLEMEN - PRAHA 2016
v Kulturním centru Průhon, sokolovna, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 – Řepy
400m od konečné zastávky tram. 9, 10, zastávka Sídliště Řepy,
GPS: 50.0675089N, 14.2953669E

12. a 13. března 2016
SOBOTA 12.3.2016 – kočky kat. 3, 4
NEDĚLE 13.3.2016 – kočky kat. 1, 2, domácí kočky
Posuzovatelé:
Vesna Riznar Rešetič – (HR) – všechna plemena Helene Reiter (D) – všechna plemena
Berta Němcová (CZ) – všechna plemena
Přihlášky koček a stevardů úplně vyplněné (u EMS kódu i posuzovací skupinu zvířete) zasílejte
v elektronické podobě s přiloženým naskenovaným dokladem o provedení platby klecného
a členstvím potvrzeným mailem jednatelem ZO, nebo v papírové podobě potvrzené originálním
razítkem nebo mailem jednatelem ZO s přiloženou kopií dokladu o provedení platby klecného.
Adresa příjmu přihlášek :
Michal Kaněra, 17. listopadu 628, 25263 Roztoky
Formulář pro přihlášení prihlaska_03_2016.xls si stáhněte z http://www.1ok.cz a vyplněný
odešlete jako přílohu e-mailem na adresu: info.1ok@seznam.cz
telefon: +420 602314011 (volejte pouze v době 16-20 hod)
Prosíme o čitelnost rukou vyplněných přihlášek. Případné ověření nesprávných údajů je zpoplatněno.
VÝŠE KLECNÉHO PLATÍ POUZE PRO ČLENY ČSCH

(only ČSCH members)

výstavní třídy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12
Výst. tř. 2, 4, 6, 8, 10,
14 domácí kočky, 15 bez posouzení, 17 veteráni,
neuznaná plemena,
Výst. tř. 16 vrh (dvojklec), - nejméně 3 koťata starší 4 měsíců
ověření barvy, třídy 13a, 13b, 13c
příplatek za dvojklec pro jednu kočku
příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce
příplatek při platbě při přejímce
příplatek při telefonickém ověření údajů z nečitelné přihlášky

600 Kč
500 Kč

1000 Kč
200 Kč
+400 Kč
+100 Kč
+100 Kč
+ 50 Kč

Každá 3. a další přihlášená kočka je za jednotnou cenu 350 Kč.
Upozorňujeme na změny v zařazení plemen do kategorií dle platného výstavního
řádu ČSCH SCHK.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 29. února 2016
Odhlášení je možné pouze do 29. února 2016.

Klecné a ostatní platby poukazujte převodem na účet ZO:
číslo účtu: 2745399/0800, k. symbol 032016,
Při převodu z účtu uvádějte jako variabilní symbol číslo vašeho členského průkazu a do
poznámky pro příjemce jméno vystavovatele.
Při současné platbě více položek (klecné, inzerce, více zvířat, více vystavovatelů) částku na rubu
kopie dokladu zasílaného s přihláškou prosím rozepište.

Pokud nám platbu pošlete složenkou typu „C“ nebo přihlášku pošlete
doporučeně, zásilka nebude vyzvednuta.
Písemné potvrzení o přijetí slouží při přijetí jednoho zvířete 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 a souvisejícími předpisy. Kočky musí být zdravé, bez parazitů a
v imunitě proti panleukopenii, komplexu kočičí rýmy a caliciviroze podle druhu použité vakcíny.
Platnost očkování vyznačí veterinář v očkovacím průkazu. Prvotní vakcinace musí být provedena
nejpozději 21 dnů před výstavou. Majitelé bílých koček předloží vet. atest, že nejsou hluché.
Zvířata non FIFe členů mohou soutěžit pouze ve třídách 9-12 a 14-17.
Klecné pro tuzemské non FIFe vystavovatele je v hodnotě klecného dle zahraničních propozic,
přepočteného kursem 28,-/EURO. Židle pro vystavovatele jsou k dispozici, restaurace v objektu.

PROGRAM VÝSTAVY PO OBA VÝSTAVNÍ DNY
přejímka zvířat od 7:00 do 8:30 hodin
posuzování, soutěž BIS od 9:30 do 18:00 hodin
Zvířata budou vystavována do oficiálního konce výstavy. O předčasný odchod z výstavy si
můžete písemně požádat do 9:00 výstavního dne k rukám ředitelky výstavy za poplatek 300
Kč. Při nepovoleném předčasném opuštění výstavy bude posudek anulován. Vystavovatelé si
mohou svoje zvíře předvést sami, nebo použít služeb stevarda. Účast na výstavě je na vlastní
nebezpečí vystavovatele.

INZERCE A STÁNKY
Ing. Matouš Filipi, e-mail: filipi@amsoft.cz, tel.: +420 603526424

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 č.ú 2745399/0800, inzerci uveďte v poznámce na
přihlášce.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ s kočkou
Penzion ŘEPY
www.pensionrepy.cz
Hotel U Hvězdy
www.hoteluhvezdy.cz
Hotel Fortuna West www.hotelfortunawestprague.com/cs/

Na vaši účast se těší výstavní výbor

