Felis Club Praha
(www.felisclub.cz)

pořádá a dovoluje si Vás pozvat na FIFe
XI. a XII. Mezinárodní výstavu koček v KD Plzeňka v Berouně
( Plzeňská 83/48, 26601 Beroun , http://mkcberoun.cz/plzenka )

Sobota – 15. 2. 2020 – všechna plemena
Neděle – 16. 2. 2020 – všechna plemena
Přihlášky vyplňte čitelně ve všech kolonkách a podepište se. Ve vlastním zájmu uveďte na přihlášku telefon a email. Upozorňujeme
vystavovatele, že platby složenkou typ C a doporučeně zaslané přihlášky nebudou vyzvednuty. Přihlášky potvrzené základní organizací a
s dokladem o provedení platby (kopie) zasílejte na adresu:

Jana Knýová
Milady Horákové 27
170 00 Praha 7
tel. + fax +420 233 370 375 (604 267 622 pouze po19h.)
nebo e-mail: felis.club@email.cz
platbu možno zasílat na č. účtu: 163 291 068/0600 – jako v.s. uveďte číslo členského průkazu, do poznámky pro
příjemce uveďte jméno vystavovatele
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2020 (nebo do vyčerpání kapacity haly, storno přihlášek pouze do data uzávěrky)
Inzeráty, přihlášky stewardů a žáků-posuzovatelů zasílejte na adresu:
Linda Knýová, Milady Horákové 27, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem: rosa.glauca@email.cz
!!!POUZE PRO ČLENY ČSCH / ONLY FOR ČSCH MEMBERS!!!
1 zvíře tř. 1-15
2. a každá další kočka
Vrh (od 4 měsíců)
Domácí kočky, veterani
Tř. 13a, b, c (kontrolní třídy), ověření údajů
Příplatek za dvouklec
Přihláška nebo platba po uzávěrce

Chovatelská inzerce ve výstavním katalogu
1 strana 300,- Kč
½ strany 200,- Kč























1 den
700,- Kč
400,- Kč
900,- Kč
350,- Kč
+50,- Kč
300,- Kč
100,- Kč

2 dny
1000,- Kč
700,- Kč
1 400,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
(osoba/den)

Podnikatelská inzerce ve výstavním katalogu
Dle dohody

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.
Na výstavu jsou pozváni tito posuzovatelé:
pí Youssef Khaled (CZ) – sk. 1-2 p. Eric Reijers (CZ) – sk. 1 - 4
Saarela (FIN) – sk. 1 - 4 p. Vladimir Isakov (BY) – sk. 1-4
Další posuzovatelé v jednání.

p. Ad de Bruijn (NL) – sk. 1, 3, 4

p. Veikko

Program výstavy:
7,00 – 8,30hod.
8,30 – 9,30hod.
10,00hod.
18,30hod.

přejímka zvířat
hlášení změn + kontrolní posouzení
posuzování, BIS
ukončení výstavy

Pokud uvedete na přihlášce Vaši e-mailovou adresu, potvrzení o přijetí Vám bude zasláno pouze elektronicky.
Výstavní podmínky se řídí platným výstavním řádem CSCH - SCHK. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si
mohou zvířata předvést při posouzení sami. Stewardi budou k dispozici. Po celou dobu výstavy se zvířata musí
nacházet v dekorovaných klecích
Omluvy zvířat budou přijímány pouze písemně od osoby, která zvíře přihlásila. Vystavovatel vystavuje na své
vlastní riziko. Uplatnění nároků na jakékoliv poškození během výstavy nebude akceptováno.
Klece budou řazeny tak, aby vystavovatelé s více zvířaty měli umístěna všechna svá zvířata vedle sebe
Parkování v místě konání výstavy je zpoplatněné. V prostorách hotelu je možnost stravování.
Upozorňujeme, že předčasné odchody z výstavy budou možné pouze na základě povolení ředitelky výstavy
(poplatek 250,- Kč/zvíře). Přihlašujte se již s ohledem na tuto podmínku. Případné nedovolené opuštění výstavy bude
mít za následek anulování hodnocení.
Věříme, že se nám podaří pro Vás vytvořit tradičně dobrou atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě
a prosíme Vás, abyste o naší výstavě informovali i své přátele a známé.

