
 Výstavní podmínky znám a přihlašuji tyto zvířata: 

Pohlaví Králíci -plemeno Tetování Cena

Pohlaví Drůbež - plemeno Číslo kroužku Cena

Jméno……………………………………………………………………………………………. 
Adresa …………………………………………………………………………………………        
telefon ………………………………………člen ZO…………………………………

Místní výstava králíků a drůbeže 

Základní organizace ČSCH Staříč Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě již
tradiční  výstavy  která  se  koná  9  -  10.  6.  2018 za  kulturním  domem.
Současně se koná soutěž družebních organizací ZO Krmelín, ZO Stará ves n/O
, ZO Paskov a  ZO Staříč.

Přihlášky zasílejte do 1. 6. 2018

Výstavní podmínky:
1) Místní  výstava  může  být  obeslána  těmito  druhy  čistokrevných  zvířat:

všechna  čistokrevná  a  řádně  uznaná  plemena  králíků,  hrabavé  a  vodní
drůbeže. 

2) Vystavuji se jen tetovaná, kroužkovaná, očkovaná a zdravá zvířata! 
3) Králíci  všech  plemen  mohou  být  vystavováni  v kolekcích  nebo  jako

jednotlivci.  Kolekce  králíků  však  musí  být  v přihlášce  označena  velkým
písmenem  „K“. Drůbež v soutěži musí být vystavená v kolekcích 1,2. Mimo
soutěž je povolená i kolekce 1,1. U drůbeže jednotlivce nevystavujeme.

4) Prodejná  zvířata  označte  „PRODEJNÁ“  uveďte  cenu  a  doložte
rodokmenem. 10% z prodejní ceny přidává pořádající organizace. 

5) Každý  vystavovatel  je  povinen  zakoupit  jeden  výtisk  katalogu.
Klecné zdarma.

6) U  příjmu  chovatelé  králíku  i  drůbeže  musí  mít  na  lístku  napsáno  váhu
zvířete,  plemeno  a  tetování  či  číslo  kroužku  přičemž  přebírající  nebo
posuzovatel mají právo namátkové kontroly.

7) Posuzování  zvířat  bude  provedeno  v sobotu  9.  6.  2018  v dopoledních
hodinách bez přístupu veřejnosti.  

8) Přihlášená  zvířata  dodejte  na  výstaviště  za  kulturním  domem ve  Staříči
dne 8. 6. 2018 od 13   00   do 18   00   hodin.

9) Přihlášky  zasílejte nejpozději do  1. 6. 2018 na adresu:  
Ondřej Ceniga Staříč 503, 73943  nebo ondrej.ceniga@gmail.com

10) Udělené  ceny  budou  předány  předsedou  pořádající organizace
V neděli 10. 6. 2018 při výdeji výstavních zvířat od 16   00  hodin.

11) Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat.
12) Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které by bylo

potřeba provést ve prospěch výstavy.   
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