
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace  Senice na Hané                                                                         
Vás srdečně  zve k návštěvě a obeslání tradiční místní výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se 

koná ve dnech 16. až 17. září 2017 v areálu za Kulturním domem v Senici na Hané 

                                                                                                       
Výstavní podmínky 

1. Výstavu lze obeslat tetovanými a kroužkovanými čistokrevnými králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a užitkovými 

holuby.  

2. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v sourozeneckých kolekcích tříčlenných (K3) a čtyřčlenných (K4 a K2+2), 

drůbež bude vystavena ve voliérách 1.2, krůta a husy ve voliérách jednotlivě, kachny ve voliérách 1.1. Holubi jednotlivě. 

3. Posouzení proběhne v sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 hodin za přítomnosti veřejnosti. Není povoleno ovlivňovat posuzovatele 

při jeho výkonu. Čestné ceny přidělí delegovaní posuzovatelé. 

4. Přihlášená zvířata musí být na výstavišti  nejpozději v sobotu  16. 9.2017 do 8:00 hodin. 

5. Klecné není vybíráno. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a u králíků dodány průkazy původu. Z každého 

prodaného kusu připadne 10% ve prospěch pořádající organizace. Prodáni mohou být jen králíci s dodaným rodokmenem.  

6. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou v imunitě proti těmto 

nákazám podle vakcinačního schématu. Hrabavá drůbež a holubi budou vakcinováni proti  NEWCASTELSKÉ chorobě. 

Podpisem na přihlášce na výstavu chovatelé tuto skutečnost potvrzují.  

7. Uzávěrka přihlášek je 3. 9. 2017. Přihlášky zasílejte na adresu: Karel Nietsch, Lhotská 40, 785 01 Šternberk nebo na  

e-mail: nietsch.karel@post.cz. Bližší informace i přihlášky Vám budou poskytnuty na této adrese, případně si je můžete 

stáhnout na našich webových stránkách na adrese: http://zocsch-senicenahane.webnode.cz/aktuality/ 

8. Podpisem na přihlášce souhlasíte s výstavními podmínkami a udělujte souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (Zákon na ochranu osobních údajů). 

Mladí chovatele napíší za jméno MCH. 

9. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 16. 9. 2017 od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli 17. 9. 2017 od 8:00 do 16:00 

hodin. Výdej zvířat bude v neděli od 16:00 hodin.  

10. Žádáme o zvážení králíků a drůbeže doma a čímž urychlíte příjem zvířat. Děkujeme. 

11. Při nedostatku místa na přihlášce lze použít čistý papír. 

        výstavní výbor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Přihláška na výstavu v Senici na Hané,  konanou dne 16. až 17. 9. 2017 
Příjmení a jméno………     ………………………………………………………………………... 

Ulice……    …………………………………Obec…………..…………………………………… 

PSČ………………telefon…………………….…….. Email …     ………………………………. 
 

Pohlaví  

plemeno 
 

Barva 
Prodejní 

cena 1.0 0.1 

     

     

     

     

     

     

     

     
S výstavními podmínkami souhlasím. Také souhlasím, aby moje osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu. Zvířata 

jsou očkována dle požadavků Krajské veterinární správy. 

 

 

Datum ………………2017     Podpis: ……………………………………. 
 

Uzávěrka přihlášek: 5.9.2016   přihlášky zasílejte: Karel Nietsch, Lhotská 40, 785 01 Šternberk nebo na e-mail: 

nietsch.karel@post.cz 

mailto:nietsch.karel@post.cz
http://zocsch-senicenahane.webnode.cz/aktuality/

