Český svaz chovatelů z.s. ZO Slatina

Přihláška na XXXVII. výstavu SLATINA 2019

Vás vybízí k obeslání
XXXVII. místní, prodejní výstavy králíků, drůbeže, holubů a exotů,
kterou pořádá ve dnech 31. srpna – 1. září 2019
v chovatelském areálu ZO Slatina „Na Brodě“

ve dnech 31. srpna – 1. září 2019
v chovatelském areálu ZO Slatina „Na Brodě“

Na výstavu je možno přihlásit všechna plemena králíků, holubů, drůbeže a exotů.
Zvířata musí být kroužkovaná nebo tetovaná.

Soutěže na výstavě:

.
Králíci: 4 členná kolekce králíků jednoho plemene a vlastního chovu – dle vzorníku; .
.
3 členné kolekce králíků jednoho plemene a vlastního chovu – dle vzorníku;
.
„SKS - Soutěž kolekcí samců“ - tříčlenná kolekce jednoho plemene, nemusí být
.
z jednoho vrhu, zvířata vlastního odchovu, stáří max. 24 měsíců.
.
Drůbež: kolekce 1.2 /1.1/ – dle vzorníku;
Z
d
Holubi: 4 členná kolekce jedné barvy a kresby – dle vzorníku;
e
Soutěž výstavních andulek „Slatinská andulka“ – vlastní odchov

Veterinární podmínky:
Dle novely veterinárního zákona potvrzení o zdravotním stavu vystavovaných
zvířat nepožadujeme. Zvířata dodaná na výstavu musí být viditelně zdravá.

Přejímka zvířat: jen osobně, a to ve čtvrtek 29. srpna 2018 od 16.00 do 20.00hod.
Posuzování v pátek 30. srpna 2018 od 8.00 hod. bez přístupu veřejnosti. Hodnocení
provedou posuzovatelé ČSCH delegovaní ZO Slatina na základě platné smlouvy.
Prodejní cena určená vystavovatelem bude navýšena o 10 % a takto bude uvedena
v katalogu. Toto navýšení připadne prodejní kanceláři, která provádí prodej.
Klecné je zdarma. Katalog v ceně 40,- Kč odebere každý vystavovatel.
Pořadatelé ručí za řádné ustájení, krmení a napájení vystavovaných zvířat. V případě
úhynu neprodejného zvířete ručí pořadatel částkou max. 300,- Kč.
GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tvorbu katalogu podepíše
každý vystavovatel (zákonný zástupce) pod seznam zvířat nahlášených na výstavu.
!!! Uzávěrka přihlášek poštou do 23. 08. 2019 nebo e-mailem do 24. 08. 2019 !!!
Přihlášky zasílejte na adresu: Petr Machata, Slatina 109, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 773 512 597
nebo na e-mail: cschslatina@email.cz
přihláška bude také ke stažení na adrese: www.cschslatina.cz

Děkujeme za obeslání výstavy a věříme, že naše pozvání přijmete a
těšíme se na shledanou u nás ve Slatině „Na Brodě“
Výstavní výbor ZO ČSCH Slatina

Pohlaví

Výstavní podmínky:

Jméno: .………………...…………… příjmení: ……………………………..
ulice: ………….………………….
obec: ………………………………….
PSČ: ………… člen ZO: ……………………………………... MCH: ..……...
tel./mob.: ……………………e-mail: ………………………………………….
Počet přihlášených králíků: …….
holubů: ……. drůbeže: …….
Prodejní exoti max. 10 ks/druh u holubů uvádějte klec nebo voliéra
číslo
kroužku/tetování Prodejní
Plemeno
Barva Kolekce
cena
levé
pravé
ucho
ucho

o
d
d
ě
l
t
e

.
.
.

Vysvětlivky: CHK - chovný kmen, VR - velká rodina, MR - malá rodina, S - sourozenci,
SKS - soutěž kolekcí samců, MCH - Mladý chovatel- označte na přihlášce a udejte věk.

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů „Souhlasím, aby mé výše uvedené
osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu a na internetu v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679“.
Podpis: ………………………………………..
!!! Uzávěrka přihlášek poštou do 23. 08. 2019 nebo e-mailem do 24. 08. 2019!!!
Přihlášky zasílejte na adresu: Petr Machata, Slatina 109, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 773 512 597
nebo na e-mail: cschslatina@email.cz
Děkujeme za obeslání výstavy a věříme, že naše pozvání přijmete a těšíme se na
shledanou u nás ve Slatině „Na Brodě“
Výstavní výbor ZO ČSCH Slatina

