
 

 

Výstavní podmínky Jihomoravské krajské výstavy mladých chovatelů  
JUVENES MORAVIA  27.8. 2022 

 
1. Výstavu může obeslat organizovaný mladý chovatel (do 18 let věku) králíky, hrabavou a vodní drůbeží, 

okrasnými a užitkovými holuby, exoty (K, D, H, E) označenými dle řádů ČSCH.  
2. Právo  vystavit zvířata a soutěžit o čestné ceny a poháry  mají právo všichni vystavovatelé - mladí chovatelé 
(členové ČSCH). 
3. Na výstavě budou na K,D,H,E, uděleny poháry a čestné ceny.  
4. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle směrnic posuzování uvedených v platném 
Vzorníku. 
Drůbež velká, zakrslá, zdrobnělá a křepelky bude umístěna ve voliérách 1,1. Vodní drůbež bude vystavena 
jednotlivě.  
Holuby lze vystavit pouze jako jednotlivce v klecích.  Kolekci tvoří 4 ks holubů stejného plemene a jednoho 
barevného rázu, počínaje prvním holubem daného chovatele.   
Exotické ptactvo lze vystavit jednotlivě, v párech nebo skupině ve voliéře. 
5. Přihlášky doručte nejpozději do 14.8.2022 pouze e-mailem na adresu: zocschkrenovice@seznam.cz  
6. Přihláška zaslaná e-mailem je přijata jen, pokud bude e-mailem potvrzena. Termín je nutno jej dodržet s ohledem 
na  zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty. Více druhů zvířat je nutno v přihlášce 
zřetelně   oddělit. Nejlépe použitím dalšího formuláře, či uvedením na další list. Na výstavu nebudou připuštěna 
žádná zvířata navíc nebo dodatky. 
7. Přihláška musí být kompletně vyplněna. Jméno, adresa, kontakt (tel., e-mail), základní organizace, okresní 
organizace, druh (K/H/D/E), plemeno (celý název a barevný ráz), pohlaví, registrační značky (tetování), označení 
kolekcí/jednotlivců, prodejní cena (v případě neprodejných pole zakřížkovat pro znemožnění zásahu třetí osoby).   
8. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a dodány průkazy o původu. K uvedené ceně bude ve 
prospěch výstavní pokladny připočteno 10%. Prodávající obdrží jím stanovenou pevnou cenu. Zvířata budou po 
prodeji ihned vydávána. Prodejná zvířata budou označena pouze v katalogu, prodej bude probíhat jen prostřednictvím 
k tomu určené pokladny. 
9. Poplatky za účast na výstavě: klecné – 0 Kč/ ks. Vystavovatel je povinen odebrat katalog – 50 Kč, který bude mít 
garantován po celou dobu výstavy (nevyzvednuté katalogy nebudou zasílány).  
10. Přihlášená zvířata musí být na výstavu dodána v sobotu 27. 8. 2022 v době od 7:00 do 8:00 hodin do areálu 
ZO ČSCH Křenovice, Sokolská 605, 683 52 Křenovice u Slavkova. 
11. Veterinární dozor při příjmu zvířat na výstavu zajistí veterinární lékař. Všechna zvířata musí být v době 
přejímky klinicky zdravá. Pokud zvířata budou jevit příznaky onemocnění, budou vyřazeni z výstavní expozice. 
Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního 
schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Chovatel při 
předání zvířat na výstavu doloží prohlášení o zdravotním stavu zvířat. Formulář prohlášení je přílohou výstavních 
podmínek. 
12. Hodnocení zvířat bude provedeno formou stolního posouzení za účasti vystavovatelů v sobotu 27. 8. 2022 od 
8:00 hodin.  
13. Slavnostní ukončení výstavy a  předání cen proběhne v sobotu 27. 8. 2022 po ukončení celodenního programu 
v cca 17,00 hodin.   
14. Vstupné na výstavu pro přímé vystavovatele se nehradí. 
15. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude po slavnostním ukončení výstavy v sobotu 27. 8. 2022.  
16. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a 
případně omezit počet vystavených zvířat. 
17. Výstavní výbor si vyhrazuje zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci). 
18. V případě ztráty, či úhynu vystaveného jedince jednoznačně zaviněného pořadatelem bude vystavovateli 
uhrazena jeho cena maximálně do výše stanovené v doporučených cenách zvířat schválených ÚOK ČSCH.  
19. Vystavovatel, resp. jeho zákonný zástupce vyplněním přihlášky souhlasí s tím, že osobní údaje vystavovatele 
uvedené v přihlášce na výstavu (v rozsahu jméno, příjmení a základní organizace) a fotografie pořízené z výstavy 
mohou být uvedeny v časopisu Chovatel, ve zpravodaji obce Křenovice  a na webových/facebookových stránkách 
ČSCH, KS JMK, ZO Křenovice.  
20. Všichni účastníci výstavy, včetně návštěvníků výstavy jsou povinni dodržovat aktuální protiepidemiologická a 
zdravotní opatření.  
 



Příjmení:…………………………………………….... Jméno: ................................................. 

Přesná adresa:  ..........................................................................................................................................................

Tel.č. : ..................................................... E-mail: ………………………………………….. Druh zvířat: K, H, D, E    *1

ZO ČSCH: ………………………………………….. Okresní organizace: ……………………………………

Pohlaví Plemeno *2 Barva Kresba Označení Číslo kroužku,tetování *4 Prod.cena *5
1.0 / 0.1 kolekce *3

Uzávěrka přihlášek je 14. 8. 2022, zaslat e-mailemna adresu: zocschkrenovice@seznam.cz 

Vysvětlivky:*1- zakroužkovat přihlašovaný druh zvířat K=králíci, H=holubi, D=drůbež, E= okr.a exot.ptactvo, pro každý druh zvířat použít samost.formulář přihlášky! D=drůbež,E=okrasné a exotické ptactvo.

*2- vypsat celý název !!!, *3 - označení kolekce dle vzorníku,

*4 - vypsat celé, *5 - pevná prodejní cena stanovená prodávajícím (bez 10% příplatku ve prospěch výst.pokladny)
Souhlasím s výstavními podmínkami a se zveřejněním osobních údajů v katalogu výstavy (jméno a příjmení, základní organizace) 

Toto stvrzuji svým podpisem. Podpis vystavovatele:……………………………………….
(případně jeho zákonného zástupce)

Přihláška na Jihomoravskou krajskou výstavu mladých chovatelů JUVENES MORAVIA 2022

Křenovice, dne 27.8.2022


