Mezinárodní výstava koček

3 – 4. 11. 2018 Hradec Králové, Hotel Černigov
Srdečně Vás zveme na 2 jednodenní mezinárodní výstavy koček, které
budou probíhat v kongresovém sále hotelu Černigov.
Přepokládaní posuzovatelé:
Vladimír Isakov

BY

1-4

Cristiano Frederico Sandon

IT

Eric Reijers

CZ

1-4

Marcin Biernaczyk

PL 3– 4

Martin Šanda

CZ

1,2,4

1–2

Výstavní podmínky:
Řídí se Výstavním řádem ČSCH-SCHK; vystavovatelé přinášejí kočky k posouzení
sami, stevardi budou k dispozici; vystavovatel vystavuje na vlastní riziko, uplatňování
nároku na škodu nebude akceptováno; židle budou k dispozici.

Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na adresu: cat-show@email.cz
Online přihláška: http://catshow.formees.com/f/hradec/
Informace mobil: 773 022 081 (vystavovatelé, obchodníci, reklama)
Uzávěrka: 29. října 2018

Časový harmonogram:
Veterinární přejímka: SO : 7:30 - 9:30, NE 7:30 - 8:30
Posouzení a BIS:
SO: 10:00 -17:00, NE 9:00 - 16:00

Třída

Jeden den účast

Dva dny účast

1 - 15

550 Kč

1 000 Kč

Vrh (od 4 měsíců)

700 Kč

1 200 Kč

posouzení koťat jednotlivě

zdarma

zdarma

Domácí kočky, veteráni

400 Kč

13 a, b, c, (kontrolní třídy)
0 Kč
Příplatek za dvoj-klec
250 Kč
Příplatek za platbu při přejímce
100 Kč
!!!!Klecné pro třetí a další kočku 250,- Kč/den.!!!!

Veterinární podmínky:
Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a
kaliciviru. Toto očkovaní musí být provedeno nejméně 15 dnů před konáním
výstavy. Platnost očkovaní musí být vyznačena veterinárním lékařem, který
očkovaní prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky. Očkování pro vzteklině
se řídí platnými národními ustanoveními - všechny kočky, které nežijí na území ČR,
musí být naočkovány proti vzteklině. Majitelé bílých koček musí předložit potvrzení
o vyšetření sluchu.

700 Kč
0 Kč
400 Kč

Klecné a ostatní poplatky uhraďte na účet FIO banky č. 2600224103/2010
„do zprávy pro příjemce napište jméno vystavovatele“

Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, CZ
Souřadnice pro GPS: 50°12'51.928"N, 15°48'48.592"E
Lokace pro GPS: Hradec Králové, do navigace prosím zadávejte ulici Haškova (nikoli
Riegrovo náměstí, jinak Vás navigace dovede sice na dohled od hotelu, ale bude
tam zákaz vjezdu) Hotel je v těsné blízkosti vlakového i autobusového nádraží
Ubytování hotel Černigov
Rezervace: 495 814 266 Sleva pod heslem: CAT SHOW - lze použít pouze při
telefonickém ubytování !!

Český svaz chovatelů, z.s., Specializovaná organizace Kočky Hradec
info@kocky-hradec.cz , www.kocky-hradec.cz

