
ZO ČSCH Výkleky

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě

OKRESNÍ  VÝSTAVY KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ A OKRASNÉHO
PTACTVA 

která se bude konat v sobotu a v neděli 17.-18.června 2017 ve sportovním
areálu v Lazníčkách.

Součástí výstavy bude 12.ročník expozice českých a moravských plemen králíků

Výstavní podmínky:   

1. Všechna vystavovaná zvířata musí být bez vnějších příznaků nemoci. Za 
zdravotní stav vystavených zvířat odpovídá vystavovatel.

2. Uzavírka přihlášek je ve středu 7.6.2017. Přihlášky tedy odešlete 
nejpozději do středy 7.6.2017, a to buď osobně nebo na adresu:

- Jiří Koláček, Radvanice 54, 751 21 Radvanice.
Přihlášku můžete odeslat i na e-mail: krmivaprerov@seznam.cz
V případě dotazů volejte 605 20 88 60 – 65.
Podmínkou pro přihlášení je členství v ČSCH

3. Příjem zvířat na výstavu bude v pátek 16.června od 17:00-20:00 a 
v sobotu 17.června od 6:00-8:00. Zvířata doručená mimo určenou dobu 
nemusí být přijata.
Každý vystavovatel si doma zvířata zváží a při příjmu nahlásí hmotnost a 
číslo kroužku. Bez toho nemůže být zvíře posuzováno.

4. Vystavovatelé neplatí klecné ani správní poplatek. Každý vystavovatel je 
povinnen si zakoupit katalog výstavy při přejímce zvířat. Cena tohoto 
katalogu pro vystavovatele činí 40,-

5. K ceně prodaných zvířat se připočítává 10% ve prospěch organizace.
6. Posuzování bude provedeno v sobotu 17.června v dopoledních hodinách.

Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 10:00 – 19:00 a v neděli
od 9:00-17:00. Od 17:00 je plánováno slavnostní vyhlašování výsledků a 
udělování cen.
Výdej zvířat bude v neděli po vyhlášení výsledků.

Výstavní výbor ZO Výkleky
    Jiří Koláček 



PŘIHLÁŠKA
na okresní všeobecnou výstavu drobného zvířectva 

ZO ČSCH Výkleky 
s expozicí českých a moravských plemen králíků

pořádanou v sobotu a neděli 17. – 18. června 2017 
ve sportovním areálu obce Lazníčky

Jméno a příjmení: Mladý chovatel (MCH): ANO / NE
ZO ČSCH:
Adresa bydliště: PSČ: 
Telefon: Email: 

plemeno barva zkratka pohlaví KRÁLÍK  
levé ucho / pravé ucho
DRŮBEŽ, HOLUB
číslo / velikost / ročník

kolekce
ANO/NE
číslo

cena

Souhlasím s výstavními podmínkami a zároveň dávám souhlas se zveřejněním výše 
uvedených údajů v katalogu výstavy.

Přihlášku odešlete nejpozději do středy 07.06.  2017 na adresu:  
Jiří Koláček, Radvanice 54, 751 21 Radvanice
Přihlášku možno odeslat emailem na adresu: krmivaprerov@seznam.cz
Tel. kontakt: 605 20 88 60, -65

V   dne podpis:

                                                                                 


