
Český svaz chovatelů v UNIČOVĚ 
Vás zve k obeslání a návštěvě 

 

VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, 
 

která se koná ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2018 
 
 

Podmínky pro vystavovatele: 
 1. Přihlášky zasílejte poštou, případně osobně nebo telefonicky nejpozději do 20. 4. na adresu: 
     Mrázová Jana,  Šumvald 277, 783 85, tel. 605117878, e-mail: Jana-Hor@seznam.cz 
 2. Přejímka zvířat proběhne 29. 4. od 15:00 do 19:00 hod., případně 30. 4. od 7:00 do 8:00 hod.  

 3. Na výstavu budou přijata zvířata zdravotně nezávadná, tetovaná a kroužkovaná.  
 4. U přihlášených zvířat žádáme čestné prohlášení, že jsou vystavovaná zvířata vakcinována,   
     lze podepsat až na místě. 
 5. Králíci budou vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích. V přihlášce uveďte označení – K. 
 6. Ocenění bude provedeno dne 30. 4. od 8:30 do 14:00 hod., bez přístupu veřejnosti. 
 7. Výstava bude otevřena: 30. 4.  od 15:00 hod. do 18:00 hod. 
                                              1. 5.   od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
 8. Zvířata budou vydávána po skončení výstavy  – 1. 5. od 16:00 hod. 
 9. U prodejných zvířat musí být vyznačena cena, rodokmen lze předat při doručení zvířat na výstavu,  
     k prodejní ceně bude připočteno 10% z ceny ve prospěch organizace.  
10. Výstavní výbor ručí za řádně ustájení během výstavy, neručí však za ztráty během dopravy. 
11. Přihlášky vyplňujte čitelně, plemena vystavovaných zvířat uvádějte celým názvem. 
12. Klecné nebude účtováno. Každý vystavovatel uhradí katalog.  

13. Vystavovatel bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s uveřejněním svého jména a adresy  
       v katalogu. 
14. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provádět změny v zájmu akce. 
15. 1.5. proběhne okresní kolo Olympiády mladých chovatelů, proto mladí chovatelé označí   
      přihlášku písmeny MCH a rok narození 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PŘIHLÁŠKA na výstavu drobného zvířectva v UNIČOVĚ 
 
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pohlaví 
 

 

 

Druh-plemeno Tetování 
    L.U.                  P.U. 

Kroužkování Prodejní 
cena 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Potvrzuji, že přihlášená zvířata pochází ze zdravotně nezávadného chovu. 
 

                                                                                       Podpis chovatele: ……………………………….. 


