WWW.KOCKYOLOMOUC.UNAS.CZ
FIFe - Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček v ČR - SO Olomouc

7.12. a 8.12.2019
dvě jednodenní MVK Olomouc

Výstaviště Flora OLOMOUC

„Ruská pohádka“

Sobota Breed BIS SPH + speciální soutěž RUS
Neděle Breed BIS nebo speciální SIB/NEM
Pozvaní posuzovatelé :

Boris Lupan 1+2+3+C (RU), Elena Noskova 1-4 (RU), Svetlana Stoliarova 1-4 (BY),
Tetiana Boiko 1+2+3+C (UA), Soňa Ivanková 1+2 (SK), Zdenka Heiter 1+2 (AT),
Jurgita Gustaitiene 1-4 (LT), Irek Pruchniak 1-4 (PL), Lena Venclíková B+2+3+4 (CZ),
Sebastian Pruchniak 1-4 (PL), Daria Lukasik-Weber 1+2+3+C (PL)
Uzávěrka: 1.12.2019 nebo naplněním kapacity.

Přihlášky zasílejte na adresu: kockyolomouc@email.cz, tel: +420 606 955 111
Online přihlášky: http://catshow.formees.com/f/olomouc
VLASTNÍ KLECE NUTNÉ nahlásit předem.
Klecné (bez kokard)

pro členy ČSCH
1 den
2 dny
600 Kč
900 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
1 000 Kč

1. kočka – všechny třídy
2. a každá další kočka
Vrh (dvouklec)
Dvouklec pro jedno zvíře.

+300 Kč
+600 Kč
13c
zdarma
!!!!!!
PLATBA U PŘEJÍMKY +200,- Kč !!!!!!
Klecné zasílejte na účet FIO banky č. 2900323226 / 2010
„do zprávy pro příjemce napište jméno vystavovatele“

Nebo vlastní klec pro jedno zvíře širší než 60cm.

Židle možno půjčit za poplatek 50,- Kč, platba na místě.
Veterinární podmínky:
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.
Výstavní podmínky:
Přejímka zvířat - sobota 7,30 – 9,00 hod., neděle 7,30 – 8,30 hod. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou přinášet kočky k posuzování sami,
stewardi budou k dispozici. Vlastní klec, prosím, nahlaste předem, v případě větších rozměrů je nutno objednat větší místo.
Každý vystavovatel vystavuje na vlastní riziko. Předčasné odchody pouze po písemné domluvě před konáním výstavy, jiné budou zpoplatněny.
Nepovolené odchody budou mít za následek anulování výsledku. V ostatním platí výstavní řád ČSCH-SCHK a FIFe.
Ubytování:

Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc (450m od výstaviště)
hotelflora@hotelflora.cz tel: + 420 585 422 200
1-lůžkový pokoj standard 1050,- Kč / cca 42EUR
2-lůžkový pokoj standard 1450,- Kč / cca 58EUR
včetně snídaně, wifi a koček na pokoji, parkoviště 80,- Kč/den V případě škody na pokoji poplatek 1000,-Kč.
!!! rezervaci je nutné provést telefonicky nebo e-mailem – heslo pro výstavní ceny je „výstava koček“!!!
Hotel Comfort (dříve IBIS) - (200m od výstaviště) www.comforthotelolomouccentre.com
reception.colo@c-hotels.cz tel: +420 585 722 122
1-lůžkový pokoj 1250,- Kč / cca 50EUR
2-lůžkový pokoj 1550,- Kč / cca 62EUR
včetně snídaně, wifi a koček na pokoji. Při příjezdu bude vybírána vratná kauce (hotově nebo kartou) 3000,- Kč pro případné škody na pokoji.
!!! rezervaci je nutné provést telefonicky nebo e-mailem – heslo pro speciální ceny je „výstava koček“!!!
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