XXXVIII Celostátní výstava mladých králíků
Vážený příteli, Vážené přítelkyně
Základní organizace ČSCH Kostelní Bříza, jako pořadatel, Vás srdečně zve k obeslání a
návštěvě XXXVIII. celostátní výstavy mladých králíků, rozšířenou o expozici drůbeže a holubů z
okresu Sokolov a výstavu morčat, konané ve dnech 12. a 13. září 2008 v prostorách pěší zóny a
školního hřiště ZŠ Březová. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Josef Pavel a starosta města Březová pan Miroslav Bouda.

Výstavní podmínky výstavy
Králíci
Výstavu lze obeslat všemi plemeny a barevnými rázy králíků. Vystavuje se ve čtyřčlenných
kolekcích a to S 4 – sourozenci jednoho vrhu narození v roce 2008 a S 2+2 – sourozeneckých vrhů
stejného plemene a barevného rázu narozených v roce 2008.
Zvířata vystavována v kolekcích nesmí být mladší než 4 měsíce (malá a zakrslá plemena) a
5 měsíců (střední a velká plemena). Za dospělá jsou považována ta , která v době konání výstavy
dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena). Jednotlivci
nesmí být v den posuzováni mladší 3 měsíců.
Příjem zvířat
Zvířata musí být doručená na výstavu v úterý 9. září od 8:00 do 20:00 hod. A to pouze osobně.
Na přepravkách musí být umístněna čísla klecí a uvedeny hmotnosti zvířat. U příjmu vystavovatel
či zástupce předloží ústřižek o zaplacení poplatku a platné veterinární potvrzení o zdravotním stavu
vystavovaných zvířat. Nestačí potvrzení o očkování, pokud nebudou potřebné doklady v pořádku,
zvířata nebudou přijata. Po celou dobu trvání příjmu bude přítomen veterinární lékař. Následně
proběhne zaklecování.
Ocenění a Čestné ceny
Posouzení zvířat proběhne ve středu 10. a ve čtvrtek 11. září a to bez přítomnosti veřejnosti. Na
nejlépe oceněná zvířata budou uděleny čestné ceny, poháry tituly Mistr ČR a Šampión ČR. Ceny
budou vydávány v průběhu výstavy. Nevyzvednuté ceny budou vystavovateli zaslány na jeho
vlastní náklady.
Všichni dárci a sponzoři mohou této výstavě věnovat věcné i finanční dary a ceny do doby
uzávěrky přihlášek.
Tímto všem přispěvovatelům a sponzorům velmi děkujeme.
Průvodce výstavy
Výstavní katalog bude vydán zároveň s oceněním a bude pro vystavovatele pouze k odběru
proti předložení dokladu o zaplacení. Vydávat se budou na jiném místě než u prodeje zvířat a
pokladen.

Otevření pro veřejnost
Výstava bude otevřena ve dnech : pátek 12. září od 8:00 do 18:00 hod.
sobota 13. září od 8:00 do 16:00 hod.

Vstupné: dospělí

60,- Kč

mládež do 15 let

5,- Kč v doprovodu rodičů zdarma

osoby ZTP a důchodci od 70 let

25,- Kč

Mladí chovatelé
Mladí chovatelé vyznačí „MCH“ na přihlášku a vyplní rok narození. Přihláška musí být
potvrzena ZO ČSCH, že mladý chovatel je věku do 18 let , a že provozuje samostatný chov.
Přepravka mladého chovatele musí být označena. Mladí chovatele budou osvobozeni od klecného
na čtyři zvířata. To však neplatí u zvířat, která jsou k prodeji.
Uzávěrka přihlášek : 31. července 2008
Přihlášky zasílat na adresu :
Roland Zens
Rudolec 76
356 01 Sokolov 1
e-mail: zo.kostelnibriza@volny.cz
Tyto budou počítačově zpracovány. Přihláška musí býti potvrzena razítkem a podpisem ZO
ČSCH. Po uzávěrce budou vystavovateli zaslána čísla klecí a složenka na zaplacení výstavních
poplatků.
Výstavní poplatky:
klecné:

králík

50,- Kč

holubi voliéra

25,- Kč

drůbež voliéra

25,- Kč

ostatní:
správní poplatek

40,- Kč

katalog + ocenění

60,- Kč

Přihlášky
Přihlášky budou doručeny všem okresním organizacím, dále budou zveřejněny ve svazovém
časopise Chovatel, kde si každý chovatel bude moci tuto přihlášku okopírovat a na stránkách
www.cschdz.cz .
V záhlaví přihlášky musí být čitelně (hůlkovým písmem) uveden druh přihlašovaných zvířat dle
vzorníku plemen králíků. Názvy plemen a jejich rázů vypisujte celé bez zkratek, u králíků označte
druh kolekce (S 4 nebo S 2+2).

Prodej zvířat
Prodej bude se uskuteční pouze prostřednictvím výstavní kanceláře. Prodejní cena musí být
uvedena v přihlášce. Prodávající obdrží 90% z ceny uvedené na přihlášce. Rodokmeny jsou
záležitostí mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud se vystavovatel rozhodne po podání přihlášky na
výstavu ke změně, musí si své zvíře zpětně odkoupit.
Kupujícímu bude zvíře vydáno po zaplacení a předáno proti potvrzení o prodeji u garanta.
Výdej prodaných zvířat bude v pátek 11. září od 12:00 hod.
Další ustanovení
výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení, úhrady škody na zvířatech vzniklé
prokazatelně během průběhu výstavy, avšak v souladu s reglementem EE do výše čtyřnásobku
klecného. Toto se nevztahuje na zvířata, jejíchž zdravotní stav utrpěl při přepravě na výstavu nebo
na doporučení veterinárního lékaře při příjmu zvířat.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení poplatku z důvodu zrušení výstavy z veterinárních
opatření, přírodních katastrof apod. Vrácena bude pouze poměrná část, a to až po vyúčtování
nákladů výstavy.
Na výstavě bude ustanovena odvolávací komise do 12:00 hod. 12. září 2008.
Veterinární podmínky
Budou doplněny dle požadavků KVS ve svazovém časopisu Chovatel, jeden měsíc před
termínem uzávěrky přihlášek.
Výdej zvířat
Výdej zvířat bude 13. září od 16:00 hod. U hromadných odvozů, žádáme, aby byly odebrány
katalogy a čestné ceny pro nepřítomné vystavovatele
Dotazy do termínu uzávěrky přihlášek lze podat na adresu : ZO ČSCH Kostelní Bříza,
př.Zens Herbert, Rudolec 4, 356 01 Sokolov 1; tel.: 352699128, 352699135, 603967861 nebo
e-mail: zo.kostelnibriza@volny.cz .

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA
MLADÝCH KRÁLÍKŮ KOSTELNÍ BŘÍZA
2008
PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU
Jméno a příjmení ____________________________ Rok narození (u MCH) : _________________
Ulice, č.p. : ________________________ PSČ: __________ Obec : ________________________
Telefon : ________________ Mobil : ____________________ E-mail : ______________________
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Výstavní podmínky beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, které jsem zde v
přihlášce uvedl, byly zveřejněny ve výstavním katalogu.
Souhlasím : ANO / NE
Zvířata dovezu a odvezu:

Podpis vystavovatele

osobně

hromadným svozem

(zakroužkuj)

potvrzení o členství ČSCH

