
Přihláška  na  místní  výstavu  králíků,  holubů  a  drůbeže
pořádanou ZO ČSCH Frahelž ve dnech 28. - 29. 1. 2023

Výstavní podmínky: 
1/ Na  výstavu  budou  přijata  jen  zdravotně  nezávadná  zvířata  členů

ČSCH. Zvířata musí být tetovaná (králíci) nebo kroužkovaná (drůbež
a holubi). Králíci musí být očkovaní minimálně 3 týdny a maximálně rok
před výstavou proti  moru a maximálně 6 měsíců proti  myxomatóze.
Hrabavá drůbež a holubi musí být minimálně 3 týdny až 6 měsíců před
výstavou očkovaní proti pseudomoru. Potvrzení se nedokládá.

2/ Holubi budou umístěni ve voliérách po 5 ks, drůbež ve voliérách 1+2,

králíci v klecích jako jednotlivci nebo kolekce - musí být označeno na
přihlášce (S4, S 2+2 nebo CHS).

3/ U  prodejných  zvířat  musí  být  vyznačena  cena  na  přihlášce.

U prodejných  králíků  musí  být  při  přejímce  zvířat  předán  také
rodokmen. ZO Frahelž nepožaduje žádný poplatek z prodeje zvířat.

4/ Klecné se neplatí.

5/ Uzávěrka přihlášek je v pátek 20. 1. 2023.

6/ Přihlášená  zvířata  musí  být  dopravena  do  výstavní  haly  ve

Frahelži č.p. 51 ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 13 do 18 hod.

7/ Posuzování zvířat proběhne dne 27. 1. 2023 bez přístupu veřejnosti.

8/ Výstava  bude  otevřena  v sobotu  28.  1.  2023  v čase  8-16  hod.   a

v neděli 29. 1. 2023 v čase 8-11 hod. Vyhlášení a předání čestných
cen proběhne v neděli od 10:30. Zvířata budou vydávána po skončení
výstavy od 11 hod. Dříve zvířata vydávána nebudou!

9/ Výstavní  výbor  ručí  za  správné  krmení  a  ošetření  zvířat  po  dobu

výstavy.

Přihlášky zasílejte na e-mail:  M.Trubac@gmail.com
nebo volejte na 776 363 985
popř. zašlete poštou: Martin Trubač

Líbalova 1179
379 01 Třeboň

mailto:M.Trubac@gmail.com


Přihláška na výstavu ve Frahelži ve dnech 28. - 29. 1 2023

Jméno a příjmení    ..................................................................................

Adresa   .....................................................................................................

Telefon  ................................………….

Králíci
Pohlaví Plemeno, barva Tetování Kolekce Cena

Holubi
Plemeno, barva Cena

Drůbež
Plemeno, barva Cena

Souhlasím s výstavními podmínkami a zveřejněním svého kontaktu 
ve výstavním katalogu

Podpis:   ....................................................


