
Český svaz chovatelů, Základní organizace Budišov 

 

Místní výstava králíků, holubů a drůbeže pořádaná ve dnech 13. – 14. srpna 2022 na chovatelském 

areálu ZO ČSCH Budišov 346 

 

Výstavní podmínky: 

1. Výstavu může obeslat organizovaný chovatel králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými  

a užitkovými holuby označenými dle řádu ČSCH. 

2. Králíci budou vystaveni v kolekcích nebo jako jednotlivci dle směrnic ČSCH 

3. Drůbež velká, zdrobnělá a zakrslá ve voliérách max. 1.2, vodní 1.1 

4. Holuby lze vystavit ve voliérách po pěti kusech 

5. Na výstavu nebudou připuštěna žádná zvířata navíc nebo dodatky 

6. Přihlášky doručte (nikoliv odešlete) nejpozději do 5. srpna 2022, e-mailem, poštou nebo 

osobně na adresy: e-mail: d.kresan@seznam.cz, Dušan Kresan, Budišov 349, 675 03 Budišov. 

Tel. kontakt 724 970 037 (slouží pouze pro informace, ne pro podání přihlášky na výstavu!) 

Termín uzávěrky přihlášek je nutno dodržet, s ohledem na zpracování dat do katalogu. 

7. Přihláška musí být kompletně vyplněna. Jméno, adresa, kontakt, vystavované plemeno, 

barevný ráz a pohlaví, označení kolekcí a jednotlivců. 

8. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná prodejní cena, a dodány průkazy původu. Tato 

cena je konečná i pro kupujícího. Zvířata budou po prodeji ihned vydávána. 

9. Klecné ani poplatky z prodeje zvířat se neplatí. 

10. Přihlášená zvířata musí být na výstavu dodána v sobotu 13. srpna do 8:00 hod. 

11. Veterinární dozor při příjmu zvířat zajistí veterinární lékař. Všechna zvířata musí být v době 

přejímky klinicky zdravá. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v přihlášce. Pokud 

vystavená zvířata budou jevit známky onemocnění, budou z výstavní expozice vyřazena. 

12. Posouzení proběhne 13. srpna bez přístupu veřejnosti od 8:00 hod. 

13. Výstava bude pro veřejnost otevřená v sobotu 13. srpna od 13:00 do 18:00 a v neděli  

14. srpna od 8:00 do 15:00. Předávání cen proběhne v neděli 14. srpna v 15:00 hod. Zvířata 

budou vydávána po předání cen. Dříve vydávána nebudou! 

14. 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. 

15. Podáním přihlášky na výstavu vystavovatel souhlasí se zpracováním jeho zde uvedených 

osobních údajů pro účely katalogu výstavy. 
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Pohlaví Plemeno Barevný ráz Prod.cena 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ……………………………………………… 


