Specializovaná organizace chovatelů koček Praha 4
Vás srdečně zve na
2 jednodenní mezinárodní výstavy koček
Dostihové závodiště Velká Chuchle
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5

27.7. + 28.7.2019

Posuzovatelé:
Stephe Bruin (NL) všechna plemena, Adéla Justová (CZ) kat. 2, Robert Lubrano (FR) kat. 1,2,4, Daria Lukasik (PL)
kat. 1,2,3+C, Tatyana Moraru-Puranen (FI) kat. 4, Karl Preiss (NO) všechna plemena, Anne Veland (NO) všechna
plemena
1. uzávěrka: 4.7.2019*
2. uzávěrka: 14.7.2019
Odhlášky s nárokem na vrácení klecného nebo přehlášky pouze do data uzávěrky.
Přihlášky:
čitelně a úplně vyplněné, s kopií rodokmenu zasílejte na email: mvk-chuchle@email.cz
Klecné pro členy ČSCH /nur für - ČSCH – members only:
tř. 1,3,5,7,9,11,12 + 15 (mimo soutěž) = 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. 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)
U platby na účet je třeba uvést variabilní symbol totožný s členským číslem ČSCH na přihlášce a jméno majitele
vystavované kočky.
Stewardi: Petra Šandová, tel. 604 921 517, email: petra@calibracz.net
Prodejci: Perla Maršíčková, tel. 774 909 313, email: perla.behalova@vscht.cz
Program: sobota i neděle: 8.00- 9.00 veterinární přejímka, 9.30-18.00 posuzování+BIS;
Veterinární pravidla:. Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii a kočičímu herpesviru a kaliciviru.
Toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dní před konáním výstavy. Platnost očkování musí být vyznačena
veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky. Očkování proti 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. Všechny kočky musí být zdravé a bez
parazitů, s ostříhanými špičkami drápků.
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. Případné požadavky je třeba uvést přímo na přihlášce (např. použití
vlastní přenosné klece s jejími rozměry). Parkoviště zdarma.
Ubytování: Hotel Darwin, Zbraslav www.darwinhotel.cz, Apartmány Anděl, Praha Smíchov www.andelapartmany.cz
Hotel U Martina, Praha Smíchov www.hotelumartinapraha.cz
Další informace: Zuzana Maršíčková, tel.: 221 900 138 (zam.) nebo mvk-chuchle@email.cz

Sledujte i web výstavy https://www.schk.cz/praha4/leto-2019.html nebo facebook

Těšíme se na Vaši účast !

