
Český svaz chovatelů
Základní organizace DOBROVICE

www.cschdobrovice.estranky.cz

Vás zve k obeslání a návštěvě
výstavy králíků, drůbeže a holubů, 

spojenou s 2.klubovou výstavou Maransek.

Výstava se koná v sobotu 13.10.2018 od 8 do 15 hodin
v chovatelském areálu v Dobrovici

(ul.9.května 125, Dobrovice, 29441)

Zde oddělte

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU DOBROVICE 10/2018

Zasílejte na adresu: Ing. Heršálková Hana, 1.máje 264, Dobrovice 29441
tel.: 773 651 448, email: hanahersalkova@gmail.com Uzávěrka přihlášek: 6.10.2018

Jméno a Příjmení (titul): ………………………………………………………………………………………

Ulice, č.p.: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Město, PSČ: ……………………………………………………………………………                ČSCH ZO (okres) ……………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………   E-mail: …………………………………………………………………………….       MCH:   ANO / NE

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro účely výstavy.         

Podpis: ………………………………………………….………………………………..

Druh přihlášených zvířat: KRÁLÍK HOLUB DRŮBEŽ

Plemeno Pohlaví 
1.0 / 0.1

Barva / Kresba Kolekce Číslo tetování
Číslo kroužku

Prodejní cena

http://www.cschdobrovice.estranky.cz/
mailto:hanahersalkova@gmail.com


VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
1. Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných, registrovaných zvířat.
2. U všech přihlášených zvířat musí být uvedeno tetování nebo číslo kroužku, bez tetování 

a čísel kroužků nebudou přihlášky na výstavu přijaty.
3. Zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek 11.10.2018 od 14:00 do 20:00 hodin. Dopravu 

zvířat na výstavu i z ní si zajistí každý vystavovatel osobně. Zvířata budou vydávána po 
skončení výstavy v sobotu 13.10.2018 od 15:00.

4. Všichni králíci musejí být zváženi, hmotnost jednotlivých zvířat musí být nahlášena při 
přejímce. Zvířata lze zvážit až při přejímce, ale nutno počítat s drobným zdržením.

5. KRÁLÍCI - vystaveni mohou být jednotlivci a kolekce sourozenců:
S3 – mláďata sourozenců z jednoho vrhu  
S4 / 2+2 - sourozenci z jednoho (dvou) vrhu narozená v roce konání výstavy nebo minulém, 
kolekci lze uznat, jen pokud mají samci nižší pořadová čísla než samice stejného vrhu. 
Do kategorie mláďat patří mláďata plemen malých, zakrslých s normální srstí, zakrslých 
dlouhosrstých, rexů malých a rexů zakrslých, zakrslého saténového, a to od 4 měsíců do 
věku 5 měsíců včetně; 
Do kategorie mláďat patří mláďata plemen velkých, středních, dlouhosrstých středně 
velkých, kastorexe, slovenského sivomodrého rexe, rexů střední velikosti a saténového, a to 
od 5 do 7 měsíců včetně.
DRŮBEŽ – bude umístěná ve voliérách, hodnoceni budou jednotlivci. Prosíme, aby byla 
všechna drůbež předem zvážená.
HOLUBI – umístění v klecích i voliérách.

6. Prodejná zvířata budou vystavena spolu s ostatními a budou na ně moci být udělováni čestné
ceny. U prodejních zvířat musí být v přihlášce uvedena prodejní cena. K prodejním zvířatům
musí být přiloženy rodokmeny (králíci). Prodej může být uskutečněn pouze prostřednictvím 
pověřeného garanta a přes výstavní kancelář. Prodejce obdrží 100% z ceny, kterou uvedl v 
přihlášce. Kupující zaplatí ve prospěch výstavy 10% provizi. Prodejní cena uvedená v 
katalogu a v prodejním lístku na kleci zvířete je konečná. Prodaná zvířata mohou být novým
majitelům vydána po zaplacení pouze určeným garantem výstavy.

7. Přihlášky budou zveřejněny na webu www.cschdobrovice.estranky.cz
Přihláška musí být čitelně vyplněna a jejím podpisem chovatel dává souhlas se zveřejněním 
jména, adresy a telefonu v katalogu. Katalog bude zveřejněn v elektronické podobě i na 
webu organizace.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 6.10.2018 !!! Preferujeme doručení přihlášek emailem.

8. Veterinární podmínky – veterinární potvrzení nebude vyžadováno, avšak všechna dovezená 
a vystavená zvířata musí být klinicky zdravá a za jejich zdravotní stav plně zodpovídá 
chovatel. Zjevně nemocná zvířata nebudou na výstavu přijata a v případě podezření na 
nemoc budou tato zvířata z výstavy vyloučena.

Doporučená veterinární prevence : 
Králíci – očkování celého chovu proti králičímu moru a myxomatóze provedené nejméně 3 
týdny až 6 měsíců před konáním výstavy
Drůbež – v imunitě proti Newcastleské nemoci (pseudomor drůbeže).
Holubi – očkování proti Newcastleské nemoci (paramyxoviróza) 3 týdny až 6 měsíců před 
konáním výstavy.

9. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat. 

10. Výstavní poplatky - klecné za 1 ks 10Kč 
   voliéra 20Kč
   katalog 30Kč
            Mladí chovatelé uhradí pouze 30Kč za katalog. V přihlášce prosíme zaškrtnout MCH.

http://www.cschdobrovice.estranky.cz/

