Vă invită la

2. Club Central European
șpecial BO și BOa în zilele 19 . - 20. 11. 2016,
Žilina – Strážov, str. Hričovská

Conditii generale ale expozitiei:
Expozitia este schemată în conformitate cu reglementăriile expozitie SZCH. Se pot expozitia animalele născute
în anul 2016. Animalele pentru expozitie pot registra doar membrii SZCH si expozantii străini care sunt membrii
ai EE.Cererea de registru va fi scrisă( prin poștă sau electronic e-mail).Registrarea telefonică nu se
acceptează.Acceptarea registrării după introducerea animalelor în catalog va fi trimisă crescătorului.Orice
manipulare cu animale în timpul expozitiei din partea proprietarului fără cunoștintă garantului este interzisă.
Concurenta expozitiei:
IEPURI
genul individual nelimitat
colectie-4-membrii într-o singura culoare raze
4 frati ,fără limitare la gen
2+2 fără limitare la gen
2frati+2 indivizi fara limitare la gen
(în cere trebuie să fie marcată C )

Cererile puteti transmite prin poștă sau e-mail .Termenul limită este vineri 21.10.2016.Cererile
după data limitei nu vor fi acceptate .Cererile trimiteti la adresa:
Benedikovič Marián
Pivovarská 420/9
919 04 Smolenice
e-mail: benedikovic@chemolak.sk
Tel: +421 907 897 955
Vă rog ,în copie să adăugati:
e- mail: markojozef99@g mail.com
Tel: +421 905 551 384
Taxele epozitiei:




Pentru fiecare animal
Catalogul –este obligatoriu pentru toti expoziati si pentru tinerii crescători
Cazarea în comun a crescătoriilor 2 nopti + cina circa (optional-nu este obligatoriu )

2,50€
3,00 €
50,00€

Catalogul se poate prelua numai în timpul expozitiei-trimiterea catalogului după terminarea expozitie nu este
posibilă.
Expozitia poate fi sustinută si financiar. Orice persoană care va fi interesată si va sustine financiar expozitie
(de la 5€) sau pentru totdeauna , vor fi listate în catalog ca sponsor al expozitie.
Plătirea custi + catalog se plăteste Domnului Piegerovi la inportul animalelor.

Conditiile de la veterinar:
La expozitie vor fi luate numai animalele cu certificatul sanitar-veterinar, în care va fi confirmat faptul că
acestea sunt sănătoase din punct de vedere clinic, vaccinarea (ciuma, MXT) si provin dintr-un loc fără infectii
periculoase. Expozitia va asigura o supraveghere veterinară.
Programul expozitional este important pentru expozanti:






vineri 18.11.2016 de la ora 14.00-19.00- primirea animalelor
vineri 18.11.2016 de la ora 19:00- evaluarea animalelor
sămbăta 19.11. 2016de la ora 8.00 pănă la ora 18.00 - vizitarea expozitiei
duminică 20.11. 2016 de la ora 8,00 pănă la ora 12,00 preluarea animalelor nevăndute de la expozitie
preluarea iepuriilor se termină la ora12,00. După ora 12,00 organizatorul nu este responsabil pentru
nepreluarea animalelor.

Distribuirea si expedierea animalelor:
Animalele trebuie să fie livrate personal la expozitie. Fiecare recipient trebuie să fie etichetat cu o etichetă
corespunzătoare cu numărul de referintă custi, care expozantii vor primi de la organizatorul expozitie p rin email, mesaj sau prin postă. Animalele îsi va pune în custi fiecare individual, după aprobarea prealabilă a
garantului. Cu privire la preluarea animalelor fiacare expozant trebuie raportat garantului si acesta îi expediaza
animalele. Animalete o să se căntărească în timpul receptiei. Comisia expoziantă nu este răspunzătoare pentru
pierderea sau de deteriorare a containerelor în timpul expozitiei.
Evaluarea:
Evaluarea animalelor se va efectua fără acces public. Pe parculsul revizuirii au acces la zona de expozitie numai
delegate recenzorilor adepte garanti ai expoziti individuale si comitetul de expozitie.
Acordarea titlului:
In confornitate cu punctele de premii în cadrul prezentei directive vor fi atribuite în titluri expuse iepuri
expozanti:MASTER Central European de expozitie,CAMPION si CAMPIOANA Central European de
expozitie ,PRET ONEST.Premiile nepreluate nu vor fi trimise prin postă.Premiile vor fi acordate dacă vor fi la
expozitie cel putin 3 colecti de o culoare si cel putin din două tări.
Vănzarea animalelor:
Din fiacare colectie trebuie să fie cel putin un iepure de vănzare. Dacă propietarul iepuriilor nu îsi specifică
iepure de vănzare, va fi de vănzare primul iepure din colectie la pret de 100€. Vanzarea de animale vor fi
realizate doar prin intermediul clubului trezorier dommului Piegere. Animalele de vănzare vor fi plasate la
expunerea concurentei.Pretul de vanzare trebuie să fie precizat în cererea introductivă. In catalog va fi suma de
vănzare a proprietarului cerută mărită cu 10%. Cresterea cu 10% din vanzare cade în favoarea clubului. Pretul
minim pentru un iepure este de 100€, pretul maxim de vănzare a iepurelui este stabilita la 250€. Iepuri de
vănzări suplimentare pot fi văndute numai prin trezoreria.Vănzătorul va detine un stabil pret. Plătile vor fi
rotunjite cu o precizie de pănă la 0,50 centi. Animale de vănzare livrate la expozitie fără genealogia, în cazul
dacă este interes din partea cumpărătorului, vor fi văndute. Bani din iepuri văndute crescătorul îsi ridică direct la
expozitie de la trezorierul clubului domnul Piegera.
Conditi de modificare ale expozitiei:
Comisia îsi rezervă dreptul de a schimba conditiile de expunere pentru organizarea c u succes a expozitiei.
Cazurile care nu sunt abordate în aceste conditii hotără Comitetul expozitiei.

Senmătura expozantului:

