A Belga Óriás Nyúltenyésztok Szlovákiai Klubja meghívja Ōnt a 2. kōzépeurópai speciális kiállításra
2016. november 19-21 kōzōtt Zsolnára-Žilina-Strážov, Hričovská utca 2

Általános kiállítási feltételek
A kiállítás a klub kiállítási rendje alapján tōrténik. Kiállítani a 2016-ban született állatokat lehet. Az állatokat
benevezhetik a klub tagjai és azok a külfōldi kiállítók, akiknek egyesülete az Europai szōvetség tagországaiból
származnak.
A jelentkezést írásban /postai úton, elektronikusan – e-mailban/ fogadjuk. A telefonon való bejelentkezést
nem akceptáljuk. A jóváhagyott bejelentkezési lapot az állatok katalógusába való besorolás után fogjuk
visszaküldeni a tenyésztőnek. Az állatokkal való manipuláció a kiállítás alatt a tulajdonos részéről a
kezes tudomása nélkül tilos.
A kiállítás tárgya:
NYULAK
-egyedülállóan nemektől függetlenül
-kollekció – 4 tagú ugyanabban a színben
-4 testvér – tekintet nélkül a nemekre
-2+2 tekintet nélkül a nemekre
-2 testvér + 2 egyedūlálló tekintet nélkül a nemekre
/a jelentkezési lapon K betűvel kell megjelōlni/
Ha a tenyésztő tōbb kollekcióval jelentkezik ugyanabban a színben, minden egyes kollekciót meg kell jelōlni
számmal is – K1,K2
A jelentkezést postán vagy e-mailben lehet küldeni. A jelentkezési határidő 2016.10.21. - péntek.
A jelentkezéseket a határidő lejártával nem fogadjuk el. A jelentkezési lapokat a kōvetkező címre kérjük:
Benedikovič M arián
Pivovarská 420/9
919 04 Smolenice
e-mail: benedikovic@chemolak.sk
tel: +421 907 897 955
egy másolatot kérūnk kūldeni:
e-mail: markojozef99@gmail.com
tel: +421 905 551 384
A kiállítási illetékek
- minden egyes állat
- katalógus – kōtelező minden egyes tenyésztőnek, beleértve a fiatal tenyésztőket is
-szállás 1 éjszakára + vacsora /nem kōtelező/

2.50 EUR
3.00 EUR
25.00 EUR

A katalógusok átvehetők a kiállítás ideje alatt – a kiállítás utáni elküldése nem lehetséges.
A kiállítást támogatható anyagilag is. Aki szeretné támogatni anyagilag /5 EUR-tól/ vagy tárgyilag, annak a neve a katalógusban
szponzorként is szerepelni fog.
A kalitka díjat és a katalógus árát Pieger úrnak kell megtéríteni az állatok beszállításánál.
Állatorvosi kōvetelmények:
A kiállításra csak érvényes állatorvosi igazolással rendelkező állatokat fogadnak, igazolva, hogy egészségesek, védőoltásokkal
rendelkeznek /mor,M XT/ és nem fertőzōtt területekről származnak.
A kiállításon biztosítva lesz az állatorvosi felūgyelet.
A kiállítok számára a kōtelező program:
péntek – 2016 11.18. 14:oo órátol 19.oo óráig – állatok felvétele
péntek - 2016 11.18. 19.oo órától az állatok elbírálása
szombat 2016 .11.19. 8.oo órátol 18.oo óráig – kiállítás megtekintése
vasárnap 2016. 11.20. 8.oo órától 12.oo óráig – a kiállított és nem eladott állatok kiadása
az állatok kiadása 12.oo órakor zárul. 12.oo óra után a szervezőség a nem vállal felelősséget az át nem vett nyulakért

Az állatok átvétele és kiadása
Az állatok átadása a kiállításra személyesen tōrténik. A hordozóládákra fel kell tüntetni a kalitkaszámot,
amit a kiállító a szervezőktől e-mailben, SM S-ben vagy postán előre megkap. Az állatokat a kalitkákba
a kiállító helyezi el a kezes előzetes jóváhagyásával. Az állatok kiadásánál a kiállító jelentkezik a kezesnél, aki
az állatokat kiadja. Az állatokat az átvételnél lemérik. A szervezőség a kiállítás ideje alatt nem vállal felelősséget a hordozóládák
eltűnéséért, illetve megrongálásáért.
Az elbírálás
Az állatok elbírálása a nyilvánosság bevonása nélkül tōrténik. Az elbírálás alatt a kiállítóterembe csak a bírák,
kezesek és a szervezőbizottság tagjai tartózkodhatnak.
A díjak átadása
A pontozás az érvényes előírások alapján tōrténik és kiosztásra kerülnek a kōvetkező titulusok:
Kōzépeurópai kiállítás mestere, Kōzépeurópai kiállítás bajnoka nemek alapján, Tiszteletbeli díj
Az át nem vett díjakat postán nem küldjük el. A díjak akkor kerülnek kiosztásra, ha min. 3 kollekció lesz kiállítva
ugyanabban a színben két országból.
Az állatok eladása
M inden kollekcióból fel kell ajánlani eladásra minimálisan egy nyúlat. Ha a tenyésztő nem határozza meg azeladásra szánt nyúlat, a
kollekcióból az első nyúl lesz kijelōlve 100 E-ért. Az eladás a klub pénztárosa Pieger úr kōzreműkōdésével tōrténik. Az eladásra
kínált állatok is a kiállítottak kōzōtt lesznek elhelyezve. Az eladási árat fel kell tüntetni a jelentkezési lapon. A katalógusban ez az ár
10%-kal magasabb lesz. A megemelt 10% a klub javára marad. A nyúl minimális eladási ára 100 EUR, a maximális ára 250 EUR. A
nyulak utólagos eladása csak a pénztáron keresztül tōrténhet. Az eladó pedig megkapja az előre megadott árat. Az áraknál a kerekítés
0,50 EUR- tól felfelé tōrténik. Érdeklődés esetén a tōrzslap nélkül kiállított nyulak is eladásra kerülhetnek. Az eladott nyulak árát a
tenyésztő a kiállításon a klub pénztárosánál, Pieger úrnál veheti át.
A kiállítási feltételek megváltoztatása
A kiállítás szervezője fenntartja a feltételek megváltoztatását a kiállítás sikerének érdekében. A további esetekről,
amit ez a szabályzat nem tartalmaz, a kiállítás szervezője dōnt.

……………………………………….
A kiállító aláírása

