ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TEREŠOV
vás zve k návštěvě a obeslání

OKRESNÍ a MÍSTNÍ VÝSTAVY CHOVATELŮ
DROBNÉHO A EXOTICKÉHO ZVÍŘECTVA
+
VÝSTAVU ČESKÉHO STAVÁKA

konanou v obci Radnice dne 18.9.2021
v chovatelském areálu Plzeňská 653
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
1. Výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat opatřených registračními kroužky CZ a u
králíků tetováním.
Holubi pro okresní výstavu se budou vystavovat v počtu 4 + 1 výletek z roku 2021, do hodnocení budou
započítány nejlepší 4 kusy, pro místní výstavu bez omezení.
Drůbež pro okresní i místní výstavu se budou vystavovat v kolekcích 1,2 nebo 2,1.
Králíci pro okresní výstavu se budou vystavovat ve 4 čl. kolekcí, pro místní výstavu i ve 3 čl. kolekcí či
jednotlivě.
Vystavení králíci nesmí být mladší 4 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 5 měsíců (střední a velká
plemena).
Okrasné ptactvo se bude vystavovat v klecích a nebude bodováno.
2. Všechna zvířata musí být klinicky zdravá a v dobré kondici.
3. U prodejných zvířat musí být uvedena vaše prodejní cena, u prodejných králíků musí být přiložen
rodokmen. K prodejní ceně bude připočtena přirážka 10%, která připadne výstavní pokladně.
4. Za vystavená zvířata nebude vybíráno klecné. Cena katalogu je 40,- Kč. Vystavovatel je povinen odebrat
a uhradit katalog při přejímce zvířat.
5. Všechna zvířata, účastnící se výstavy, musí být klinicky zdravá, v dobré kondici a musí pocházet z chovů
prostých nákaz přenosných na tyto živočišné druhy, nemocná nebo poškozená zvířata nebudou
vystavovateli přebrána – není vyžadováno veterinární potvrzení.
6. Posuzování králíků, drůbeže bude provedeno v pátek 17. září 2021 a holubů ve čtvrtek od 18 hodin bez
přístupu veřejnosti.
7. Přihlášená zvířata budou přijímána ve svazovém areálu naproti muzeu ve čtvrtek 16. září od 15:00 do
18:00 hodin.
8. Výstavní výbor zodpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat během výstavy a ručí za případné
ztráty během výstavy. Neručí však za uhynutí, poškození a ztráty během přepravy.
9. Výstava končí v sobotu 19. září 2020 v 16:00 hodin. Zvířata budou vydávána až po skončení výstavy
tj. nejdříve od 16:30 hodin po slavnostním vyhlášení výsledků.
10. Přihlášky zasílejte na adresu: Petr Blecha, Břasy 298, 338 24 Břasy ,
mob: 777 555 352, e-mail: zo.teresov@email.cz a to, do 11.9.2021 .
11. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 8:00 do 16:00 hodin.
12. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy.
13. Podáním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s výstavními podmínkami a uvedením údajů
z přihlášky v katalogu.
Výstavní výbor

Na návštěvu výstavy Vás srdečně zvou členové ZO
ČSCH ZO Terešov - Přihláška
Příjmení

Jméno

Telefon

Adresa

PSČ

Email

Člen ZO
Pohlaví
Barva
1,0 / 0,1

PLEMENO KRÁLÍKŮ
(prosím pište čitelně – bez zkratek )

TETOVÁNÍ
levý slech

pravý
slech

Vaše cena
prodeje bez
přirážky

Uzávěrka přihlášek je v pátek 11.9.2021
Přihlášky zasílejte na adresu:
Petr Blecha, Břasy 298, 338 24 Břasy, mob.: 777 555 352 nebo na e-mail: zo.teresov@email.cz
Pohlaví
Barva
1,0 / 0,1

PLEMENO DRŮBEŽE
(prosím pište čitelně - bez zkratek )

Číslo kroužku
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Vaše cena
prodeje bez
přirážky

Holubi budou zaklecováni v 12 voliérách po pěti kusech, zbylé po jednom.
Holuby budou posuzovány ve čtvrtek.
Pohlaví
Barva
1,0 / 0,1

PLEMENO HOLUBŮ
(prosím pište čitelně – bez zkratek )

Číslo kroužku
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Vaše cena
prodeje bez
přirážky

Podáním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s výstavními podmínkami a uvedením údajů z přihlášky
v katalogu.

