
VýstaVní podmínky pro zahraniční VystaVoVatele na 

28. eVropskou VýstaVu drůbeže, holubů, okrasného ptactVa, 
králíků a morčat, 4. eVropskou VýstaVu mladých choVatelů

Ve dnech 13.–15. 11. 2015 V metách

upozorňujeme VystaVoVatele, že termín uzáVěrky přihlášek bude skutečně dodržen
(souběžně probíhá uzáVěrka přihlášek na cVmkd VýstaVu drobného zVířectVa V lysé nad labem).

sat nesmí být na výstavu dovezena žádná  
zvířata.

b) Přihlášená zvířata smějí být dovezena 
jen s platným potvrzením o očkování (vak-
cinaci), a to že: drůbež je účinně očkova-
ná proti Newcastleské chorobě a holubi 
proti paramyxoviróze. To znamená, že oč-
kování při použití živé vakcíny není star-
ší než tři měsíce a při inaktivní vakcíně 
není starší než šest měsíců před výstavou. 
Při dovozu zvířat musí být doloženy poža-
dované platné veterinární doklady (k datu  
dovozu).

Veterinární podmínky budou upřesněny 
v dostatečném předstihu.

5. Veterinární podmínky – králíci
Králíci musí být vakcinováni proti RHD – 

hemoragická septikémie (králičí mor). Jak 
pro králíky, tak pro morčata platí bod 4a jako 
u drůbeže. Přihlášená zvířata smějí být na 
výstavu dovezena jen s platným potvrzením 
o vakcinaci proti RHD.

Veterinární podmínky budou upřesněny 
v dostatečném předstihu.

Jedna sběrná karta bude při vkládání zví-
řat do klece zkontrolována personálem výsta-
vy a odevzdává se přebírajícímu personálu.

Při změně na přihlášce A – musí být 
změna pohlaví nebo prodejní ceny při 
vkládání zvířete do klece zapsána do 
sběrné karty ve spolupráci s kontrol-
ním personálem, u kterého tato kar-
ta zůstává. Tato změna bude zpoplat-
něna. Při nesprávném vyplnění sběrné 
karty, nebo při nenahlášení změny, 
nebude vedení výstavy respektovat re-
klamaci vystavovatele. 

S formulářem B – s potvrzením přihlášky 
obdržíte dvě sběrné karty, které je třeba vypl-
nit, stejně jako potřebné veterinární podkla-
dy (formuláře potvrzení) – bude rozesílat  
Sekretariát ÚV ČSCH.

Sběrné karty – čísla kroužků, tetování do-
pište dle skutečného stavu zvířat při vkládá-
ní do přepravky.

Zvířata musí být umístěna samostatně 
v odpovídající přepravce.

6.  Dovoz zvířat je v úterý 10. 11. 2015 
od 10.00 do 20.00 hodin. 
Zvířata smějí být dána do klecí jen pod 

kontrolou personálu výstavy. První sběr-
ná karta s čísly kroužků se odevzdává, dru-
há sběrná karta zůstává vystavovateli – resp. 
dovozci zvířat, aby se s ní v den výdeje zvířat 
mohl prokázat (to se týká vystavovatelů, kteří 
přivezou zvířata sami). Hromadné svozy bu-
dou přijímány zvlášť.

7. Prodej zvířat
Udaná prodejní cena bude vedením výsta-

vy navýšena o 20 % (jako úhrada za zpra-
cování). Prodej zvířat bude probíhat od  
13. 11. 2015 14.00 hod do 15. 11. 2015 
10:00 hod. Výdej prodaných zvířat pro-
bíhá od pátku 13. 11. 14.00 hod., nej-
později do neděle 15. 11. 12.00 hod. 
Peníze za prodaná zvířata budou poukázány 
na jednotlivé svazy zemí.

8. Darované ceny od vystavovatelů bu-
dou označené jako PE a PZ a podle výstav-
ních podmínek EE budou v hodnotách: čest-
né ceny (E) á 10 Euro, dodatková cena (Z)  
á 5 Euro.

9. Výdej cen a věcných cen se uskuteční 
prostřednictvím zástupců svazů jednotlivých 
zemí na stánku příslušné země. 

10. Dodatečné nahlášení a změny 
po termínu uzávěrky nejsou možné.

11. Za zvířata, která se ztratí vlivem vyšší 
moci, nebo nepředvídatelných událostí, ve-
dení výstavy nenese odpovědnost a zamít-
ne všechny nároky na odškodnění. V prů-
běhu výstavy budou zvířata hlídána. Ztráty 
zvířat vzniklé zaviněním vedení výstavy bu-
dou podle bodu 16.2 předpisů EE nahraze-
ny. V případě, že při zpětném zaslání zvířat 
budou chybět oceňovací lístky, nemůžou být 
ze strany vystavovatele uplatněné žádné re-
gresní nároky. 

12. Při ztrátách zvířat musí být jako dů-
kaz předložené písemné potvrzení s razítkem 
a podpisem reklamačního oddělení Evropské 
výstavy. Poslední termín pro nahlášení chy-
bějících zvířat je 15. 11. 2015 do 17:00 hod.

13. Poslední termín pro všechny 
reklamace je 31. prosinec 2015. Vy-
stavovatelé mohou uplatňovat ten-
to nárok výlučně přes Sekretariát 
ÚV ČSCH.

14. Komerční vystavovatelé se mohou  
obrátit na www.metz2015.fr

 
Pozor! Přihlášky jsou závazné!

Zaslání formuláře B – potvrzení přihlášky 
bude až po úhradě poplatků – bude rozesí-
lat Sekretariát ÚV ČSCH.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU 
EVROPSKÝ MISTR  

A EVROPSKÝ ŠAMPIÓN  
PRO DRŮBEŽ, HOLUBY,  

OKRASNOU DRŮBEŽ, KRÁLÍKY 
A MORČATA

Přesné znění výstavních podmínek EE 
je k dispozici na webových stránkách EE  
www.entente-ee.com

Evropský mistr: Nejlepší kolekce (4 zví-
řata jednoho plemene, barvy a kresby, v ko-
lekci musí být zastoupena obě pohlaví, mini-
mální počet bodů za kolekci musí být 376) 
v rámci jednoho plemene s nejméně 20 zví-
řaty. Stejný titul je i pro každý barevný ráz 
plemene s nejméně 20 zvířaty. Při rovnos-
ti bodů obdrží titul „Evropský mistr“ všich-
ni vystavovatelé.

Evropský šampión: Nejlepší zvířata ple-
mene s minimálním počtem 20 zvířat oceně-
ných nejméně 95 body – velmi dobrý. Stejný 
titul je i pro každý barevný ráz plemene s nej-
méně 20 zvířaty.

U plemen resp. barevných rázů s více než 
40 zvířaty obdrží titul nejlepší 1,0 a 0,1. 
Udělování titulu Evropský šampión je v kom-

petenci mezinárodní jury (komise) a vedou-
cích posuzovatelů (Obmanů).

Evropské medaile budou uděleny na 
každých započatých 400 zvířat prostřednic-
tvím vedoucích posuzovatelů (Obmanů).

Každý vystavovatel obdrží pamětní medaili.

Upozornění na správné vyplnění 
přihlášek

Na jednu přihlášku napište jen jeden 
druh zvířat. Holubi, drůbež a okrasná drů-
bež mají stejný typ přihlášek, ale na jedné při-
hlášce mohou být jen např. holubi. Plemena 
mohou být různá, to stejné platí i u drůbe-
že a okrasné drůbeže. Názvy plemen a kreseb 
udávejte správně podle názvů ve vzornících 
v češtině. Vaše přihlášky budou přeložené do 
německého jazyka.

Pro drůbež a holuby platí, že vystave-
né zvíře nesmí být starší šesti let (ročníky  
2010–2015). Přihlášená může být drůbež, 
holubi a okrasná drůbež jen s platným sva-
zovým kroužkem.

U drůbeže musí být vždy uvedené, zda jde 
o běžné nebo zdrobnělé plemeno. To samé 
platí u králíků – tady je třeba udat celý název, 
ne jen zkratku plemene.

Králíci a morčata se vystavují ve dvou ka-
tegoriích, a to 1,0 a 0,1 (mohou být 
jednotlivci nebo kolekce).

Holubi, drůbež a okrasná drůbež se vysta-
vuje ve dvou kategoriích, a to 1,0 a 0,1 
(mohou být jednotlivci nebo kolekce). 
Vaše složení kolekcí zvířat je třeba v přihláš-
ce označit křížkem v příslušné kolonce a při 
zasílání zvířat je třeba ho bezpodmínečně do-
držet, v opačném případě nemusí být zvíře 
posouzeno. To platí i pro barvu a kresbu. Ne-
musíte dodržet všechny kategorie.

Na Evropskou výstavu můžete věnovat dva 
druhy peněžních cen (10 nebo 5 Euro), to 
je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky 
a zaplatit spolu s výstavními poplatky, sou-
časně je třeba uvést, na jaké plemeno cenu 
věnujete. Stejně tak si můžete zaplatit i účast 
na slavnostním chovatelském večeru v sobo-
tu 14. 11., též s výstavními poplatky (vstu-
penky budou předány vystavovatelům na 
stánku příslušné země). 

V případě, že přihlásíte zvířata na pro-
dej, je třeba vyplnit kolonku s požadovaný-
mi bankovními údaji, aby Vám mohly být 
z ČSCH zaslány peníze za prodaná zvířata. 
Vedení výstavy posílá částku hromadně na  
Sekretariát ÚV ČSCH.

Další informace dostanete po potvrzení 
přijetí přihlášek vedením Evropské výstavy. 
ČSCH zabezpečuje společný dovoz a odvoz 
zvířat do Met.

Předpokládaná trasa svozu do Prahy:

A.  Přerov, Slavkov u Brna, Humpolec 
a Praha

B.  České Budějovice, Písek, Plzeň  
a Praha

Svoz bude uskutečněn 9. listopadu 2015. 
Obě trasy jsou jen na svoz do Prahy, odkud 
bude vypraven svoz do francouzských Met.

Veškeré potřebné další informace budou 
přihlášeným vystavovatelům poskytnuty po 
jejich obdržení od pořadatele výstavy.

Pro tuto výstavu jsou určující výstavní pod-
mínky Evropského svazu (EE) pro evropské 
výstavy, výstavní podmínky EE pro výstavy 
mladých chovatelů a úmluvy podepsané mezi 
EE a organizátory Metz 2015.

Při jejich nerespektování a nesprávném 
vyplnění přihlášek nepřebírá vedení výstavy 
žádnou zodpovědnost.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své 
adresy a čísla telefonu v katalogu výstavy 
a pro jiné účely.

Termín uzávěrky přihlášek  
je 10. 8. 2015. 

Zaslání přihlášek na vedení výstavy je vý-
lučně prostřednictvím kontaktní osoby pří-
slušného státu. Přihlášky zasílejte výhradně 
poštou na adresu: Český svaz chovatelů, 
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy.

1.  Přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem ne-
budou brány v úvahu. 

2. Výstavní poplatky:

 a)  Zvířata jednotlivě ......... 12 Euro za kus   
(drůbež, holubi, králíci)

 b) Okrasná drůbež. .......... 16 Euro za pár

 c)  Morčata dospělí  
i mladí chovatelé .........  6 Euro za 1 kus

 d)  Mladí chovatelé –  
zvířata jednotlivě .........  6 Euro za 1 kus

 e)   Správní poplatek –  
pro všechny chovatele  12 Euro

 f) Katalog ....................... 12 Euro

 g)  Společenský večer  
pro vystavovatele ........ 40 Euro

Katalog je povinný pro všechny vystavova-
tele, mimo mladých chovatelů a delegovaných 
posuzovatelů.

Úhrada výstavních poplatků je na účet 
ČSCH:

účet číslo:   27-4603760277/0100 
Variabilní symbol: číslo členského průkazu

Specifický symbol: 325 200
banka KB Praha 8 

Výstavní poplatky je třeba uhradit 
před odesláním přihlášky na Sekretariát 
ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Ko-
bylisy a doklad o úhradě (resp. kopii dokla-
du) přiložit k přihlášce. Přihlášky bez dokla-
du o zaplacení výstavních poplatků nebudou 
brány v úvahu.

Zpětné potvrzení přihlášky bude zaslané po 
uhrazení výstavních poplatků.

3. Katalog
Zahraniční vystavovatelé obdrží svůj kata-

log na stánku příslušné země. Odběr katalogu 
pro mladé chovatele je dobrovolný.

4.  Veterinární podmínky – drůbež, 
holubi, okrasná drůbež
a) Z uzavřených a označených oblas-

tí ohrožených morem drůbeže, Newcastles-
kou chorobou (paramyxovirózou), cholerou 
drůbeže, slintavkou, kulhavkou a morem pra-


