ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSCH STRAKONICE I.
Pořádá ve svém chovatelském areálu Podsrpenská 339 (za hřbitovem) dne 01. - 02.února 2020

výstavu výletků holubů a mladých králíků
narozených v roce 2019
Výstavní podmínky:
 zvířata zúčastněná na výstavě nesmí jevit žádné klinické příznaky onemocnění.
 za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel – v roce 2020 se veterinární potvrzení nevyžaduje!
 dovoz přihlášených zvířat na výstavu je osobní
 na výstavu budou přijata pouze zvířata čistokrevná – tetovaná, kroužkovaná a registrovaná v ČR
 zvířata musí být na výstavu přivezena v pátek dne 31.01.2020, příjem zvířat se
bude konat od 14.00 hod. do 19.00 hod.
Výstava bude otevřena pro veřejnost :




v sobotu 01.02.2020 od 14.00.hod do 17.00 hod.
v neděli 02.02.2020 od 07.00 do 11.00 hod.

U králíků mohou být vystaveni jednotlivci, tříčlenné a čtyřčlenné kolekce. Kolekce pak musí
být označena písmenem „K“
Holubi se budou vystavovat pouze jako jednotlivci.

U prodejních zvířat musí majitel udat přesnou prodejní cenu do přihlášky zvířat na výstavu.
U králíků musí vystavující dodat rodokmen.
KLECNÉ SE OD VYSTAVOVATELŮ NEPOŽADUJE


cena prodejních zvířat bude účtována s 10% přirážkou , kterou hradí kupující a ve výstavním
katalogu bude prodejní cena zvířat uvedena včetně 10% přirážky.



veškerá zvířata kromě prodejních , budou
02.02.2020 od 11.00 hod. do 12.00 hod.



výstavní výbor ručí za správné ustájení , ošetření a krmení zvířat během výstavy, neručí však za
ztráty a úhyn během přepravy. Veterinární dozor bude zajištěn. Nemocné zvíře bude
karanténováno.



přihlášky je nutné vyplnit HŮLKOVÝM PÍSMEM a k vyřešení případných nesrovnalostí
uvádějte prosím své aktuální telefonní číslo. Přihlášky doručte prosím do kanceláře ZO
Strakonice I., nebo zasílejte na adresu: Jaroslav Holub, Mánesova 1216, 38601, Strakonice 1,
nebo na e-mail: cschstrakonice@seznam.cz



uzávěrka přihlášek 12.01.2020
přihlášky po 12.lednu nebudou přijaty



vydána až po skončení výstavy v neděli

výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy
(bude-li to nezbytné)
na výstavu srdečně zve výstavní výbor ČSCH ZO Strakonice I.
za výstavní výbor
předseda
Jaroslav Holub

jednatel
Michal Šmolík

