Český svaz chovatelů
Základní organizace Strašice
Vás zve k obeslání a návštěvě

XXXVI. MÍSTNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVY
králíků, drůbeže a holubů
která se koná v neděli 11. 8. 2019 vedle sídla obecní policie
Výstavní podmínky:
1. Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných zvířat opatřených registračními kroužky a u
králíků tetováním.
2. U prodejných zvířat musí být uvedena prodejní cena, u prodejných králíků musí být přiložen rodokmen.
Kupujícímu bude k ceně připočteno 10% ve prospěch výstavy.
3. Klecné se neplatí. Cena katalogu 20 Kč. Vstupné 30 Kč dospělí, mládež do 15 let 10 Kč.
4. Veterinární podmínky:
- Vystavovaná zvířata musí být klinicky zdravá.
- Králíci jsou očkováni proti myxomatóze a moru nejpozději před třemi týdny.
5. V přihlášce uvádějte plemena slovně (ne zkratky) a barevné rázy.
6. Zvířata se přejímají osobně. Příjem zvířat je v pátek 9. 8. 2019 od 1500 do 2000 hodin.
7. Posuzování králíků bude provedeno v sobotu 10. 8. 2019.
8. Výstava bude otevřena: v neděli 11. 8. - od 800 do 1500 hodin, poté budou zvířata vydána.
9. V neděli od 930 do 1200 hodin hraje v areálu k poslechu dechová kapela Cheznovanka.
10. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat na výstavě.
11. Nejlépe hodnocená kolekce králíků, drůbeže, nejlepší holub a taktéž nejlepší mladý chovatel obdrží
pohár. Dále budou uděleny čestné ceny.
12. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy.
13. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 1. 8. 2019
14. Přihlášky zasílejte na adresu:
Petr Macháček
Tel:
737/720536
Strašice 530/II
email: machy.p@seznam.cz
338 45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na výstavu drobného zvířectva ve Strašicích 11. 8. 2019
Jméno: ………………….Příjmení: …………………………Přesná adresa:………………………………….
Ulice, č.p.:………………………..PSČ:…………………Tel:………………….. ZO ČSCH:………………..
Pohl.

Plemeno

Barevný ráz

Tetování LS a PS

Číslo
kroužku

Prodejní
cena

Vystavovatel souhlasí svým podpisem s uveřejněním svého jména a kontaktních údajů v katalogu.
Podpis chovatele: …………………………………………………. Datum:………………………………….
Při nedostatku místa, stačí přihlášku napsat na volný list papíru, souhrnně za organizaci.
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