
Přihláška na Místní výstavu
11. - 12.9. 2021 ve Velké Bíteši

1.Všeobecná ustanovení výstavních podmínek
Výstavu lze obeslat pouze čistokrevnými registrovanými zvířaty a je možné je vystavit jako 
jednotlivce či v uznaných kolekcích či kmenech dle směrnic a řádů ČSCH.
-KRÁLÍCI-budou vystaveni jako jednotlivci nebo v kolekcích uznaných Vzorníkem plemen 
králíků 2020.
-DRŮBEŽ-u hrabavé drůbeže kmeny 1.2,u vodní drůbeže,krůt a perliček 1.1 (tj.voliéra)
-HOLUBI-lze vystavit ve voliérách po pěti kusech a nadále vystavování po jednotlivých 
klecích. Organizátor si vyhrazuje právo na určení ustájení buď do voliéry nebo jednotlivé 
klece.
2. Uzávěrka přihl  ášek  
Termín uzávěrky přihlášek je stanovený na 5.září 2021 do 23:59. Přihlášky zadávejte do 
webové aplikace, kde bude k dispozici i online katalog dostupné na stránkách 
www.cschbohdalov.cz  nebo adresu Vlček Josef, Zahradní 588, Velká Bíteš 59501. V případě 
jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat na tel.číslo 724 346 800 nebo 775 765 925. Email 
chovatele.vb@seznam.cz  .   Přihlášky, které obdržíme po uzávěrce nebudeme akceptovat. V 
přihlášce vyplňte název plemene a jeho rázu-vyplňujte celým názvem (nepoužívejte 
zkratky). Dále uveďte druh kolekce písmeny vymezující skupinu.
 3.Výstavní areál
Výstava bude pořádána v chovatelském areálu ZO Velká Bíteš ul.Lánice 55,Velká Bíteš (ulice
vedoucí na Masarykovo náměstí)
4.Přejímka zvířat
Vystavovatelé svá zvířata dodají ve čtvrtek 9.9.2021 od 16-19h nebo v pátek 10.9.2021 od 
6h a nejpozději však do 8h!!!.Přejímka bude probíhat prostřednictvím garantů jednotlivých 
odborností. Při zaklecování se bude provádět kontrola správnosti přihlášeného zvířete a 
případná oprava. Nedodaná zvířata nutno hlásit garantům jednotlivým odborností. Posouzení 
proběhne v pátek 11.9.2020 od 8h bez přístupu veřejnosti. Výstavní výbor se zavazuje, že od 
přejímky zvířat je povinen se řádně starat o zvířata a zajistit dostatečný komfort po celou dobu
trvání výstavy.
5.Prodejná zvířata
U prodejných zvířat musí být stanovena pevná prodejní cena a dodány rodokmeny, které 
vystavovatel předá hlavnímu garantovi odbornosti. K prodejní ceně se při prodeji připočítá 
10% z uvedené částky, která připadne výstavnímu výboru. Králici bez rodokmenu nemohou 
být prodáni.
6. Zdravotní stav
Všechna zvířata musí být při přejímce klinicky zdravá.Veterinární dozor při příjmu zvířat 
zajistí smluvní veterinární lékař. Při přejímce bude vybráno od vystavovatelů veterinární 
potvrzení nebo čestné prohlášení vystavovatele o zdravotním stavu vystavovaných 
zvířat(podpis v přihlášce). Zvířata musí být minimálně vakcinována: králíci proti králičímu 
moru a myxonatóze, drůbež a holubi proti Newcastelské chorobě.
7.Otevírací doba, před  ání cen  
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 11.9.2021 od 8-18h a v neděli 12.9.2021 od 8-
16h.Vyhlášení s předáním cen proběhne v neděli 12.9.2021 v 16h, následně po vyhlášení 
proběhne výdej zvířat vystavovatelům.
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