ZO ČSCH Soběslav I
Vás zve na

tradiční „Soběslavskou výstavu“
spojenou s okresní výstavou
holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva
a
moravských pštrosů chovatelů jihočeské pobočky klubu

Ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2019
v prostorách chovatelského areálu ZO ČSCH Soběslav

Zároveň si dovoluji přiložit přihlášku,
budeme rádi, pokud Vaše zvířata naši výstavu obohatí.

Výstavní podmínky
1. Na výstavu budou přijata pouze zvířata kroužkovaná, tetovaná a zdravotně
nezávadná, jejichž chovatel je členem ČSCH. Zvířata musí být: králíci očkováni
minimálně tři týdny před výstavou proti moru a MXT, hrabavá drůbež a holubi
musí být min. tři týdny až šest měsíců před výstavou očkováni proti
pseudomoru. Za zdravotní stav a výše uvedenou vakcinaci ručí vystavovatel.
2. Uzávěrka přihlášek je 20.9. 2019. Přihlášky je možné posílat písemně poštou
nebo e-mailem. Podpisem potvrzujete souhlas se zveřejněním údajů ve
výstavním katalogu.
Přihlášky zasílejte na adresu: Monika Bauerová, Nad Hvížďalkou 513/21,
39201 Soběslav III

nebo e-mail: cschsobeslav@seznam.cz – přihláška

zaslaná emailem Vám bude obratem potvrzena
3. Údaje lze naposledy doplnit, či změnit při příjmu zvířat.
4. Výstavní výbor má právo redukovat počty zvířat dle kapacity výstaviště.
5. Přihlášená zvířata musí být dodána na výstaviště
ve středu 2.10.2019 od 12 00 do 1800 hodin!!!!!!
6. Přepravu vystavovaných zvířat (dovoz i odvoz) zajišťuje vystavovatel.
7. U prodejních králíků musí být doložen rodokmen.
8. 10 % z ceny všech prodejných zvířat připadá ve prospěch výstavní pokladny.
9. Výstavní výbor ručí za správné krmení a ošetřování zvířat po dobu výstavy.
10.Holubi ve voliérách pouze po 5 kusech, kolekce králíků vyznačte již v přihlášce,
drůbež hrabavá velká max. 1+ 2 ve voliéře, vodní 1+1
11.Žádné poplatky nejsou požadovány.
12.Zvířata se vydávají v neděli 6. 10. 2019 od 13 hod.
13.Veterinárním dozorem je pověřena veterinární správa.
14.Předání čestných cen bude v neděli 6.10.2019 od 10:30 hod.

Přihláška:
Jméno chovatele:
Člen ZO:
Adresa:
PSČ:
Tel:

email:

Vyplněním této přihlášku vystavovatel souhlasí se zveřejněním
těchto údajů v katalogu výstavy:
Podpis vystavovatele:

Přihláška drůbeže
Plemeno

Pohlaví
1,0 / 0,1

Barva

Číslo kroužku

Prodejní cena
za kus (á)
nebo za kolekci

Přihláška holubů
Plemeno

Barva

Kresba

Prodejní cena

Přihláška králíků
Plemeno

Barva

Pohlaví

Čís. levého
slechu

Čís. pravého
slechu

Prodejní cena

Přihláška exotů
Druh

Mutace

Samci

Samice

Prodejní cena

