
ČSCH - Základní organizace Vsetín 1 
Vás zve k obeslání a návštěvě 

Okresní výstavy
KTERÁ SE KONÁ V AREÁLU CHOVATELSKÉHO STŘEDISKA ZO VSETÍN 1 

VE DNECH 30.9 - 2.10.2016

  I. Výstavní podmínky Okresní výstavy:
  1) Výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat, řádně registrovaných - tetovaných a kroužkovaných. 
  2) Výstava a posuzování proběhne dle platných výstavních podmínek, platných vzorníků a zásad pro posuzování.
  3) Králíci, holubi a drůbež budou vystavováni jako jednotlivci nebo v kolekcích dle platných vzorníků.  

  5) Kolekce je nutno označit v přihlášce, nahlášení kolekcí při přejímce je nepřípustné.
  6) U prodejných zvířat musí být v přihlášce stanovena pevná cena a čitelné tetování.
      Rodokmeny nutno dodat nejpozději při přejímce zvířat. Zvířata označená k prodeji bez rodokmenů nebudou prodána.
  7) Prodej zvířat může být uskutečněn pouze prostřednictvím pořádající organizace. K prodejní ceně stanovené chovatelem 

       Přihlášky zasílejte na adresu Miroslav Všetička, 756 21 Ratiboř 496, tel. 723 444 630. Mail avseticka@volny.cz
  9) Mladí chovatelé uvedou u jména označení MCH. 
10) Zvířata musí být dodána osobně. 

       Nutno dohonout s předsedou ZO Vsetín 1 M. Klímou, tel: 732301609. 
12) Králíky a drůbež nutno dodat zvážené. Vážení bude pouze na požadavek posuzovatelů.
14) Výstavní výbor a pořadatel výstavy odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat.
15) Vyhodnocení výstavy a předání čestných cen proběhne v neděli 2.10.2016 od 14 hodin.  
16) Výdej vystavených zvířat bude uskutečněn v neděli 2.10.2016 od 15 hodin 

18) Výstava bude přístupná veřejnosti  v : pátek    30.9.2016 od 14.00  do 18.00
sobotu 1.10.2016 od  8.00  do  18.00
neděli  2.10.2015 od  8.00  do  15.00

Součástí výstavy je X. ročník memoriálu Ladislava Kašpara. Soutěž je vypsána pro chovatele holubů - moravských 
pštrosů bez rozdílu barvy. Vítězem se stává chovatel s nejlépe oceněným holubem - moravským pštrosem. 
Holuba vybírá sbor posuzovatelů výstavy.
Součástí výstavy je VI. ročník memoriálu Karla Verbíka. Soutěž je vypsána pro chovatele holubů - český stavák 
bez rozdílu barvy. Vítězem se stává chovatel s nejlépe oceněným holubem - český stavák. 
Holuba vybírá sbor posuzovatelů výstavy.
Při Okr. výstavě proběhne soutěž ZO chovatelů králíků. Každá ZO soutěží se třemi kolekcemi od tří různých chovatelů. 
 II. Veterinární podmínky
1.  Zvířata musí být klinicky zdravá, bez příznaků onemocnění a musí procházet z místa a z chovu prostého nebezpečných nákaz

     přenosných na daný druh zvířat.
2.  Vlastní přejímku zvířat na svodu provede soukromý veterinární lékař.
3.  Zvířata, která neprošla ve stanovené době přejímkou se nesmí zúčastnit svodu.
4.  Veterinární dozor provede inspektor Krajské veterinární zprávy pro Zlínský kraj, inspektorát Vsetín.
5.  Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. 

Za pořadatele srdečně zve k obeslání výstavy předseda ZO Vsetín I a předseda výstavního výboru. 

  4) Na přihlášce uvádějte přihlášená zvířata celým názvem plemene. 

     bude 10 % připočteno. Prodejná zvířata budou novým majitelům vydána ihned po zaplacení.
  8) Uzávěrka přihlášek ( ne datum odeslání ) je 20.9.2016. Později doručené přihlášky budou zařazeny na konec expozicí.  

11) Přejímka se uskuteční  v pátek 30.9.2016 do 8.00 hodin. Vyjímečně možno dodat zvířata ve čtvrtek od 16.00 do 20.00 hod.

17) Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které by bylo potřeba provést ve prospěch výstavy.



Přihláška na Okresní výstavu
Jméno a příjmení vystavovatele :
Adresa a PSČ : Telefon

Souhlasím s uvedením jména, telefonu  a adresy v katagolu.
Člen ZO ČSCH v : Podpis vystavovatele :

Na výstavu přihlašuji tyto králíky :

Pohlaví Plemeno - celý název  Tet. LU Tet. PU Kol. Cena

Na výstavu přihlašuji tyto holuby :
Pohlaví Plemeno - celý název Počet kusů Kol. Cena

Na výstavu přihlašuji tuto drůbež :
Pohlaví Plemeno - celý název Skupina např. A1 Kol. Cena

Čestné prohlášení chovatele:

Prohlašuji tímto, že vystavená zvířata pocházejí z chovu prostého nákaz a přenosných chorob.

Podpis:


	List1

