4.Oblastní výstava mladých králíků oblasti Brno
pořádaná ve dnech 30.-31.srpna 2014 ve výstavním areálu ZO ČSCH Ostopovice
Výstavní podmínky:
Výstava může být obeslána čistokrevnými králíky všech plemen, kteří jsou narozeni v
roce 2014.
Právo vystavovat králíky a soutěžit o ceny a poháry mají právo všichni vystavovatelé,
tedy i chovatelé organizovaní mimo oblast Brno.
V rámci výstavy budou uděleny poháry za čtyřčlenné kolekce (S4 nebo S2+2 a čestné
ceny. Bude vyhodnoceno 5 nejlepších čtyřčlenných kolekcí, které obdrží poháry.
Přihlášky zasílejte v elektronické podobě e-mailem na adresu: OOKKBRNO@seznam.cz nebo poštou na adresu: Milan Uher, Hlavní 40, 664 48 Moravany u
Brna mobil: 603 537 182 . Uzávěrka přihlášek je 17.srpna 2014.
Přihlášky vyplňujte čitelně hůlkovým písmem a názvy plemen a jejich rázy vypisujte
celé, nepoužívejte zkratky!
Do přihlášky je povinnost chovatele – vystavovatele uvést tetování přihlašovaných
zvířat !
V případě prodejných zvířat uvede vystavovatel v přihlášce pevnou prodejní cenu, ke
které bude následně organizátorem výstavy připočítáno 10 % z uvedené ceny jako
poplatek za prodej. Zvířata bez dodaných rodokmenů nebudou prodávána! Prodaná
zvířata budou novým majitelům vydávána ihned po zaplacení.
Klecné činí 25 Kč za 1 vystaveného králíka. Mladí chovatelé klecné za první kolekci
nehradí (v přihlášce údaj o tom, že se jedná o přihlášku mladého chovatele, potvrdí
razítkem a podpisem domovská základní organizace ČSCH). Za každou další kolekci
a za prodejná zvířata hradí klecné i MCH.
Každý vystavovatel je povinen odebrat výstavní katalog, jehož cena je 35 Kč.
Klecné a katalog budou vystavovatelem uhrazeny při přejímce zvířat na výstavu.
Každý vystavovatel je povinen zvířata na výstavu dopravit osobně nebo hromadně v
rámci dopravy zvířat základními organizacemi ČSCH.
Přejímka zvířat bude v pátek 29.8.2014 v době od 16,00 do 19,00 hodin a v sobotu
30.8.2014 od 7,00 do 8,00 hodin.
Posuzování zvířat se koná v sobotu 30.8.2014 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti.
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a za vzniklé
škody během výstavy.
Výstava bude otevřena v sobotu 30.8.2014 od 13,00 do 18,00 hodin a v neděli
31.8.2018 od 8,00 do 17,00 hodin.
Předání pohárů a cen bude provedeno v neděli 31.8.2014 v 17,00 hodin.
Zvířata budou vydávána v neděli 31.8.2014 po předání pohárů a cen (v cca 17,20
hodin). Dříve nebudou vystavená zvířata vydávána !
Veterinární podmínky:
Králíci musí být klinicky zdraví a musí být očkováni nejméně 3 týdny před konáním
výstavy proti moru a myxomatóze. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem
v přihlášce. Pokud králíci budou jevit příznaky výše uvedených onemocnění, budou
vyřazeni z výstavní expozice.

