Vás pozýva na

3. Stredoeurópsku
špeciálku klubu BO a BOa dňa 17. - 18. 11. 2017,
Žilina – Strážov, ulica Hričovská
Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá narodené v roku 2016 a
2017. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú
členmi EE.
Prijatie prihlášky bude písomne (poštu alebo elektronicky - e-mailom). Telefonické nahlasovanie sa nebude
akceptovať. Potvrdené prihlášky po zaradení zvierat do katalógu bude zaslané chovateľovi. Akákoľvek
manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.
Súťažné expozície:
KRÁLIKY
- individuálne bez obmedzenia pohlavia
- kolekcia – 4-členná v jednom farebnom ráze
- 4 súrodenci, bez obmedzenia pohlavia
- 2+2 bez obmedzenia pohlavia
- 2 súrodenci + 2 jednotlivci bez obmedzenia pohlavia
(v prihláške musí byť označená K)

Prihlášky môžete poslať poštou alebo e-mailom. Uzávierka prihlášok je v piatok 20. 10. 2017.
Prihlášky po dátume uzávierky nebudú akceptované. Prihlášky posielajte na adresu:
Benedikovič Marián
Pivovarská 420/9
919 04 Smolenice
e-mail: benedikovic@chemolak.sk
Tel: +421 907 897 955
Do kópie prosím pridajte:
e- mail: markojozef99@gmail.com
Tel: +421 905 551 384
Výstavné poplatky:
• za každé vystavené zviera
• katalóg - povinný pre všetkých vystavovateľov, aj pre mladých chovateľov

3,00 €
5,00 €

Katalógy je možné prevziať si len počas konania výstavy - zasielanie katalógov po skončení výstavy nie je
možné.
Výstavu je možné podporiť aj finančne. Každý kto bude mať záujem a podporí výstavu finančne (od 3 euro)
alebo vecne bude uvedený v katalógu ako sponzor výstavy.
Platby za klietkové + katalóg sa budú platiť p. Piegerovi pri dovoze zvierat.

.

Veterinárne podmienky:
Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú
klinicky zdravé vakcinácia ( mor, MXT ) a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Na výstave bude
zabezpečený veterinárny dozor.
Program výstavy je pre vystavovateľov záväzný:
• piatok 17.11. 2016 od 5.00 – 09.00 hod. – príjem zvierat
• piatok 17.11. 2016 od 10.00 hod – posudzovanie zvierat
• sobota 18.11. 2016 od 7.00 hod do 15.00 hod - prehliadka výstavy
• sobota 18.11. 2016 od 15,00 do 17,00 hod. - výdaj vystavených a nepredaných zvierat
• výdaj králikov sa končí o 19,00hod. Po 17,00hod. organizátori nezodpovedajú za nevyzdvihnuté
králiky.
Príjem a výdaj zvierat:
Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každá prepravka musí byť označená príslušným štítkom s
uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora výstavy e- mailom ,SMS , prípadne
poštou. Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Pri výdaji zvierat
sa vystavovateľ nahlási u príslušného garanta a ten mu zvieratá vydá. Zvieratá si zvážte doma a označte na
prepravke ,garant ma právo náhodne skontrolovať hmotnosť počas príjmu. Výstavný výbor neručí za straty,
prípadne poškodenie prepraviek počas konania výstavy.
Posudzovanie:
Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavného
areálu len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícií a výstavný výbor.
Udeľované tituly:
Podľa bodového ocenenia, v zmysle platných smerníc, budú udelené u vystavených králikov tituly: MAJSTER
Stredoeurópskej výstavy, ŠAMPIÓN a ŠAMPIÓNKA Stredoeurópskej výstavy, ČESTNÁ CENA.
Neprevzaté ceny nebudú poštou posielané. Ceny budú udelené, ak budú vystavené minimálne 3 kolekcie z jednej
farby minimálne z dvoch krajín.
Predaj zvierat:
Z každej kolekcie musí byť predajný minimálne jeden králik. Ak si chovateľ neurčí predajného králika, bude
predajný prvý králik z kolekcie za cenu 100€. Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom pokladníka
klubu p. Piegera. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných expozíciách. Predajná cena musí byť uvedená
v prihláške. V katalógu bude požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v
prospech klubu. Minimálna cena predajného králika je 100,00€. Králiky dodatočne predajné sa môžu
predávať len cez pokladňu. Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Platby budú zaokrúhľované s presnosťou
na 0,50 centov hore. Predajné zvieratá dodané na výstavu bez rodokmeňa, v prípade záujmu kupujúceho, budú
odpredané. Peniaze za odpredané zvieratá si chovateľ prevezme priamo na výstave u pokladníka klubu p.
Piegera.
Zmeny výstavných podmienok:
Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia
výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne výstavný výbor.

Podpis vystavovateľa:

