
   

 

ve dnech 21. a 22. června 2014

v areálu

Soukromé střední školy podnikatelské-ALTMAN, s.r.o.

Na Tobolce 389 Jičín

ČESKÝ  SVAZ  CHOVATELŮ

ZO JIČÍN

Vás zve k obeslání a návštěvě

Místní výstavy králíků, drůbeže a holubů

spojené s Okresní výstavou mláďat králíků



Výstavní podmínky: Chovatel:
Příjmení, jméno:

 - Výstava se koná v areálu Soukromé střední školy podnikatelské-ALTMAN, s.r.o., Adresa:

    Na Tobolce 389, Jičín PSČ:                        mobil:                                telefon:

 - Příjem zvířat ve čtvrtek 19.6.2014 od 14:00 do 18:00 hod. e-mail:

 - Zvířata musí být tetovaná či kroužkovaná a zvážená (hmotnost hlásit při předání) člen ZO:                                                    MCH - rok narození:

 - Zvířata musí být v dobrém zdravotním stavu, s dokladem o očkování:

        králík proti  moru a myxomatóze

        holubi a hrabavá drůbež proti Newcastelské chorobě

 - Transport zvířat na výstavu i z výstavy a předání si zajišťuje chovatel osobně
 - Posuzování zvířat proběhne v pátek 20.6.2014 LS PS

 - Výstava bude otevřena v sobotu 21.6.2014  od 8:00 do 18:00 hod.

                                    v  neděli 22.6.2014  od 8:00 do 12:00 hod.

 - Králíci se vystavují jednotlivě i v kolekcích S4 a S2+2, všechna plemena

    a barevné rázy dle vzorníku

 - Drůbež se vystavuje v kolekcích 1,2 (husy, kachny v kolekcích 1,1)

 - Holubi se vystavují jednotlivě nebo v kolekcích 5 kusů

 - Kolekce u králíků a holubů je nutno vyznačit v přihlášce

 - U prodejných zvířat je nutné v přihlášce vyznačit pevnou cenu, k této ceně bude

    připočtena přirážka 10% ve prospěch pořádající organizace

 - Klecné je zdarma, podmínkou je zakoupení 1 kusu katalogu v ceně 30,- Kč

 - Krmení zvířat zajistí pořadatel výstavy

 - Převzetí neprodaných zvířat ihned po skončení výstavy osobně chovatelem

 - Nejlépe oceněné kolekce a jednotlivci obdrží poháry a čestné ceny

 - Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy

 - Řádně a čitelně vyplněné přihlášky zasílejte do 4.6.2014 na adresu:

                 Václav Paleček

                       Poděbradova 336, 506 01 Jičín

              telefon 728 628 064

   nebo e-mail:             cschjicin@seznam.cz

Souhlasím s výstavními podmínkami a se zveřejněním mého jména, adresy, 

telefonu a e-mailu ve výstavním katalogu.

Dne:                                          Podpis:

prodejní 

cena 
kolekce

Přihláška drůbeže a holubů:

Děkujeme Vám za obeslání výstavy

a těšíme se na Vaši návštěvu

prodejní 

cena 
kolekce

Přihláška králíků:

pohl. plemeno, barva (plný název) 
tetování 

pohl.
číslo 

kroužku
plemeno, barva, kresba (plný název)


