Specializovaná organizace chovatelů koček Praha 4
Vás srdečně zve na
2 jednodenní mezinárodní výstavy koček
Kongresové centrum Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
GPS : 49°43`15.13″N 13°22`15.98″E

30.7.2016 + 31.7.2016

Posuzovatelé:
p. Jørgen Billing (DK) všechna plemena, p. Youssef Khaled (CZ) kat. I+II, pí Linda Knýová (CZ) kat. II+III,
p. Eric Reijers (CZ) všechna plemena, p. Dietmar Sagurski (DE) všechna plemena
1. uzávěrka: 10.7.2016*
2. uzávěrka: 20.7.2016
Odhlášky s nárokem na vrácení klecného nebo přehlášky pouze do data uzávěrky.
Přihlášky:
čitelně a úplně vyplněné, potvrzené Vaším klubem s kopií rodokmenu zasílejte na email: mvkparkhotel@email.cz
nebo na adresu: Zuzana Maršíčková, Severozápadní V. 32/491, 141 00 Praha 4. Doporučeně zaslaná pošta
nebude vyzvednuta. Lze využít i elektronický formulář na http://www.schk.cz/praha4/leto-2016.html.
Klecné pro členy ČSCH /nur für - ČSCH – members only:
tř. 1,3,5,7,9,11,12 = 650 Kč 1 den/1100 Kč oba dny stejné zvíře; tř. 2,4,6,8,10 = 450/700 Kč; tř. 14 = 250/350 Kč;
tř. 13a,b = 650 Kč, tř.13c = 100 Kč; tř. 15 -mimo soutěž = 650/1100; tř. 17-veteráni od 7 let věku = 250/350 Kč;
tř. 16-vrhy (min 3 koťata min. 4 měs. stará ve dvoukleci) = 800/1400 Kč; příplatek za dvouklec pro 1 zvíře: 200/300
Kč, platba při přejímce nebo po uzávěrce (pouze po předchozí dohodě) = +100 Kč/zvíře/den.
*) Přihláška+platba do data 1. uzávěrky: sleva 100 Kč/kočka.
Chovatelská inzerce v katalogu: 1 strana A5 = 800 Kč, 1/2 strany = 500 Kč
Platby: na č. účtu: 228731088/0300 (Poštovní spořitelna) nebo poukázkou C na stejnou adresu jako přihlášky.
U platby na účet je třeba uvést variabilní symbol totožný s členským číslem ČSCH na přihlášce a jméno majitele
vystavované kočky.
Stewardi a prodejci: Perla Běhalová, tel. 774 909 313, email: perla.behalova@vscht.cz
Program: sobota: 8.00- 9.00 veterinární přejímka, 9.30-18.00 posuzování+BIS;
neděle: 7.30–8.30 vet. přejímka, 9.00–17.30 posuzování+BIS
Veterinární pravidla:. Všechny zúčastněné kočky musí být v imunitě proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a
kaliciviru podle údaje vakcinujího veterinárního lékaře v očkovacím průkazu/petpasu. Očkování musí být provedeno
nejméně 15 dnů před konáním výstavy. Bílá zvířata musí mít atest, že nejsou hluchá. Všechny kočky musí být zdravé
a bez parazitů, s ostříhanými drápky.
Rozměr klecí: 60x50x50 cm, na výstavě budou k dispozici židle.
Všeobecná ustanovení: vystavovatelé si nosí svá zvířata k posouzení sami, stewardi budou k dispozici. Účast na
výstavě je na vlastní riziko. Přijetí na výstavu bude potvrzeno písemně (uveďte čitelně svůj funkční email přímo na
přihlášce). Předčasné odchody z výstavy pouze v závažných důvodech s písemným povolením výst. výboru a
uhrazením sankčního poplatku 300 Kč.
Vystavovatelé mimo FIFe jsou vítáni, soutěží podle platných pravidel FIFe a ČSCH-SCHK (tj. ve třídách
9-12), klecné platí dle zahraničních propozic.
Klece budou řazeny tak, aby vystavovatelé s více zvířaty měli umístěna všechna svá zvířata vedle sebe. Jiné
požadavky je třeba uvést přímo na přihlášku. Hotelové parkoviště zdarma. Výstavní sál je klimatizován.
Ubytování Parkhotel Plzeň: použijte heslo CAT SHOW
Další informace: pí Maršíčková, tel.: 221 900 138 (zam.) nebo mvkparkhotel@email.cz

Sledujte web výstavy http://www.schk.cz/praha4/leto-2016.html/ nebo facebook

Těšíme se na Vaši účast !

