Přihláška na 48. celostátní výstavu mladých králíků, 10. celostátní výstavu
mladé drůbeže a 3. celostátní výstavu výletků holubů 7.– 8. září 2018,
kterou pořádá Výstaviště Flora Olomouc, a. s. a Český svaz chovatelů, z.s., Krajské sdružení Olomouckého kraje
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY

Přihlášky
Přihlášky budeme doručovat na všechny okresní
organizace, dále budou zveřejněny ve svazovém časopise Chovatel, odkud si bude moci každý vystavovatel tuto přihlášku okopírovat, budou ke stažení na
internetových stránkách: www.cschdz.eu
V záhlaví přihlášky musí být čitelně uveden druh
přihlašovaných zvířat. Názvy plemen a jejich rázů
vypisujte celé bez zkratek, u králíků označte druh kolekce (S 4 nebo S 2+2)

Přihlášky zasílejte na adresu:
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3,
182 53 Praha 8, kralici@cschdz.eu, drubez@cschdz.eu,
holubi@cschdz.eu, nebo své přihlášky zadávejte prostřednictvím webového rozhraní uveřejněného na webu ČSCH.
Přihláška zaslaná e-mailem je přijata, jen
pokud bude e-mailem potvrzeno přijetí. Po
uzávěrce katalogu budou vystavovateli zaslána čísla klecí a podrobnější informace.

Ocenění a čestné ceny
Posouzení zvířat proběhne ve čtvrtek 6. září 2018,
a to bez přítomnosti veřejnosti. Na nejlépe oceněná
zvířata budou uděleny čestné ceny, poháry a tituly
Mistr ČR a Šampión ČR. Poháry a čestné ceny budou
vydávány v průběhu výstavy. Nevyzvednuté ceny jakož i katalogy, budou k vyzvednutí v kanceláři u pana
Lukáše Juřici na Výstavišti Flora Olomouc, a. s., a to
do 14 dnů od skončení výstavy. Všichni dárci a sponzoři mohou této výstavě věnovat věcné i finanční dary
a ceny, a to do termínu uzávěrky přihlášek.

Katalog výstavy
Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, katalog bude mít rezervován po
celou dobu výstavy. Výstavní katalogy a čestné ceny
se budou vydávat na označených místech.

Otevření pro veřejnost

Mladí chovatelé
Mladí chovatelé označí přihlášku zkratkou „MCH“
a vyplní rok narození. Přepravka mladého chovatele
musí být označena zkratkou „MCH“. Mladí chovatelé budou osvobozeni od klecného na čtyři zvířata.
To však neplatí u zvířat, která jsou určena k prodeji.

Uzávěrka přihlášek: 17. srpna 2018

✁

od vystavovatelů vybíráno platné dobrozdání o zdravotním stavu vystavovaných zvířat. Po celou dobu
trvání příjmu bude přítomen soukromý veterinární
lékař. Zaklecování zvířat si provede každý vystavovatel samostatně.

Systém přihlášení zvířat prostřednictvím webového rozhraní umožňuje změnu uvedeného pohlaví,
registračních údajů, zařazení do kolekcí a hmotnost
zvířete, a to do 5. 9. do 24.00 hod. Zároveň tento systém umožňuje editaci ceny, která je možná až do termínu 6. 9. do 16.00 hod. Editací se rozumí cenové
navýšení, ponížení, zprodejnění či zneprodejnění zvířete. V případě zprodejnění původně neprodejného
králíka musí být do systému nahrán jeho rodokmen.
Na přepravce musí být umístěno číslo klece
a uvedena hmotnost zvířete. Při příjmu zvířat bude

Výstava bude otevřena ve dnech:
Pátek 7. září 2018 od 9.00 do 18.00 hod.
Sobota 8. září 2018 od 8.00 do 18.00 hod.

Vstupné
Dospělí – 80,- Kč; mládež do 15 let zdarma

Výstavní poplatky
klecné králík – 70,- Kč; klecné drůbež – 70,- Kč
klecné holub – 70,- Kč; správní poplatek 100,- Kč
katalog + ocenění– 100,- Kč
Veškeré poplatky je nutné uhradit buď předem bezhotovostním převodem na účet číslo:
43-7609050237/0100 nejpozději v den uzávěrky
přihlášek, nebo v hotovosti na místě před zaklecováním. Budeme požadovat uhrazení veškerých výstavních poplatků i v případě, že nahlášená zvířata na výstavu nedodáte.

Prodej zvířat
Prodej zvířat se uskuteční pouze prostřednictvím
výstavní kanceláře. Prodávající obdrží 100 % z ceny
uvedené na přihlášce. Kupujícímu bude účtována
15% přirážka, která připadne administrátorovi prodeje. Zvířata budou vydávána, po zaplacení a předložení potvrzení o prodeji u garantů.

Další ustanovení
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení, úhrady škody na zvířatech vzniklé prokazatelně během průběhu výstavy, avšak v souladu
s reglementem EE do výše pětinásobku klecného.
Toto se nevztahuje na zvířata, jejichž zdravotní stav
utrpěl při přepravě na výstavu nebo na doporučení
veterinárního lékaře při příjmu zvířat.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení poplatku z důvodu zrušení výstavy z veterinárních opatření, přírodních katastrof apod. Vrácena bude pouze
poměrná část, a to až po vyúčtování nákladů spojených s výstavou.

Výdej zvířat
Výdej zvířat bude 8. září 2018 od 17:00 hod.
U hromadných odvozů žádáme, aby byly odebrány katalogy a čestné ceny pro nepřítomné vystavovatele.
Upozornění pro vystavovatele: kdo si přijde pro zvířata před plánovaným ukončením
výstavy, bude považován za návštěvníka a je
povinen uhradit vstupné.

Králíci
Výstavu lze obeslat králíky všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen králíků, jakož i králíky z povoleného novošlechtění. Vystavuje
se ve čtyřčlenných kolekcích, a to S 4 - sourozenci
jednoho vrhu narození v roce 2018 a S 2+2 - sourozeneckých vrhů stejného plemene a barevného rázu
narozených v roce 2018. Lze vystavit i jednotlivce.
Vystavená zvířata nesmí být mladší 4 měsíců (malá
a zakrslá plemena) a 5 měsíců (střední a velká plemena). Za dospělá jsou považována ta, která v době ko-

7.– 8. 9. 2018, výstaviště Flora Olomouc

nání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá
plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena).

Drůbež

Výstavu lze obeslat mladou drůbeží všech plemen, barevných a kresebných rázů ročníku 2018.
Veškerá drůbež bude vystavována jednotlivě, husy
a krůty ve voliérách, hrabavá a další vodní v klecích.
Všechna drůbež hrabavá i vodní bude hodnocena
jako jednotlivec.

Holubi

Výstavu lze obeslat výletky holubů rok 2018, holubi budou bodováni. Všichni výletci holubů budou
vystavováni pouze jednotlivě v klecích. Počet vystavených holubů jedním vystavovatelem není omezen.

Příjem zvířat

Všechna zvířata, to znamená, králíci, drůbež a holubi, musí být doručena na výstavu ve středu 5. září
2018 do 18.00 hod. Ve výjimečném případě dne
6. září 2018 do 7.30 hod.
Při předávání zvířat máte ještě možnost nahlásit
případné změny vystavovaných zvířat, změny kolekcí, změny zvířat k prodeji nebo zrušení prodeje atd.
Veškeré dotazy a informace o možnostech umístění stánků v prostorách výstaviště, možnosti parkování přívěsů, případně parkování automobilů pro
odvoz zvířat vám zodpoví:
Lukáš Juřica, telefon: +420 585 726 211
mobil: +420 734 470 870, e-mail: jurica@flora-ol.cz
S veškerými informacemi a dotazy o umístění reklamy do výstavního katalogu, sponzorské dary, darování pohárů na jednotlivá zvířata atd. se obracejte
na zástupce výstavy:
Pavel Bílý, mobil: +420 774 783 783,
e-mail: bily.pavel.ch@seznam.cz
Upozorňujeme vystavovatele: u prodejných zvířat
nebudou vyvěšovány prodejní lístky, budou prodávána
jen zvířata uvedena v katalogu jako prodejná. Kdo bude
mít zájem o koupi prodejných zvířat má tuto možnost
provést přes výstavní pokladnu. Veškeré informace
o prodejných zvířatech získáte u jednotlivých garantů.

Uzávěrka přihlášek: 17. srpna 2018

PŘIHLÁŠKA
na 48. celostátní výstavu mladých králíků, 10. celostátní výstavu mladé drůbeže a 3. Celostátní výstavu výletků holubů
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8, kralici@cschdz.eu, drubez@cschdz.eu, holubi@cschdz.eu,

Jméno a příjmení, titul: .................................................................................................................................................................
Ulice, č. p.: .................................................................... Město: ...................................................................... PSČ:.......................
Telefon:....................................... Mobil:....................................... E-mail: ....................................................................................
Rok narození (MCH) ................................................................... Okres: .....................................................................................
Druh přihlášených zvířat:
Pohlaví
1,0 / 0,1

Plemeno

králík

drůbež
Barva / Kresba

holub
Kolekce

S výstavními podmínkami souhlasím. Taktéž souhlasím, aby mé osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu a na internetu.


Číslo tetování
LS

Číslo tetování
PS /
Číslo kroužku

Prodejní
cena

…………………………………………
Podpis

