
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ  ZO ŽATEC 1

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě Okresní soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se koná 
27. - 28. 11. 2009 v Chovatelském areálu v ulici Volyňských Čechů 2444 (pod Lidlem) v Žatci.
Výstavní podmínky:
1.Výstavu lze obeslat všemi druhy čistokrevných zvířat. Při přejímce každý vystavovatel  předloží 
veterinární potvrzení o zdravotním stavu svého chovu.
2. Přihlášky zasílejte do pátku 13.11.2009  na adresu : Irena Rajnová, Ostrov 2285, 438 01  Žatec,
tel. 720 164 498 (po 18. hodině), e-mail: i.rajnova@seznam.cz  .   Přihlášky vyplňujte čitelně, 
nejlépe hůlkovým písmem a uvádějte celý název plemene a barevného rázu! Nečitelné a neúplné 
přihlášky nebudou přijaty. Později doručené přihlášky budou považovány za dodatky!
3. Přihlášená zvířata doručte osobně na výstaviště ve středu 25.11.2009. Příjem je od 14.00 -18.00 hod. 
4. U prodejných zvířat musí být uvedena cena a doložen rodokmen. K prodejní ceně se připočítává
10 % pořadateli výstavy.  
5. Klecné zdarma. Správní poplatek je 35,- Kč. Průvodce výstavou není povinný.
6. Výstavní výbor ručí za řádné ošetřování a krmení zvířat během výstavy.
7. Posuzování zvířat se bude konat ve čtvrtek 26.11.2009 bez přítomnosti veřejnosti.
8. Výstava začíná v pátek 27.11.2009 od 9.00 hodin a končí v sobotu 28.11.2009 v 16.00 hodin.
V 15.45 předání čestných cen. Výdej zvířat začíná v 16.00 hodin.
Více na Více na http://zocschzatec.wgz.czhttp://zocschzatec.wgz.cz

Výbor ZO ČSCH

 
  Přihláška králíků   ŽATEC 27. - 28. 11. 2009
   Jméno:                                                                                    Město:                                  PSČ:               
   Ulice, č.p.: tel.: e-mail:

Pohlaví Kolekce Plemeno a barevný ráz Tetování

Levý slech Pravý slech

Prodejní 
cena

Souhlasím s podmínkami a s uveřejněním osobních údajů v katalogu a na webových stránkách ZO.
 
   Dne................................................. Podpis......................................................

         Přihláška drůbeže   ŽATEC 27. - 28. 11. 2009
         Jméno:                                                                            Město:                                        PSČ:              
         Ulice, č.p.: tel.: e-mail:

Pohlaví Plemeno Barva Číslo kroužku Prodejní 
cena

    Souhlasím s podmínkami a s uveřejněním osobních údajů v katalogu a na webových stránkách ZO.
          Dne.................................................         Podpis.......................................................
 
  
        
         Přihláška holubů   ŽATEC 27.  - 28. 11.  2009
         Jméno:                                                                              Město:                                  PSČ:               
         Ulice, č.p.: tel.: e-mail:

Pohlaví Plemeno Barva Číslo kroužku Prodejní 
cena

         Souhlasím s podmínkami a s uveřejněním osobních údajů v katalogu a na webových stránkách ZO.

          Dne.................................................         Podpis.......................................................

mailto:i.rajnova@seznam.cz
http://zocschzatc.wgz.cz/

