Vás srdečně zve k obeslání Podzimní výstavy králíků, holubů a drůbeže spojené s Okresní výstavou králíků,
která se koná 11. – 12. 11. 2016 v Chovatelském areálu (Volyňských Čechů 2444 v Žatci).

Přihláška drůbeže ŽATEC
Jméno:
Adresa:

Výstavní podmínky:
1. Vystavovatel ručí za zdravotní stav svého chovu, především pak vystavených zvířat.
2. Přihlášky zasílejte do neděle 30.10.2016 na adresu: Irena Rajnová, Ostrov 2285, 438 01 Žatec,
tel. 732 429 789 (po 18. hodině), e-mail: i.rajnova@seznam.cz.
3. Přihlášky vyplňujte čitelně a uvádějte celý název plemene a barevného rázu! Nečitelné nebo neúplné
přihlášky nebudou přijaty. Později doručené přihlášky budou považovány za dodatky!
4. Přihlášená zvířata doručte osobně na výstaviště (Chovatelský areál, Volyňských Čechů 2444, Žatec) ve
středu 9.11.2016 od 1400 - 1800 hod., v jiné době přijata NEBUDOU. Králíci a drůbež musí být ZVÁŽENI.
5. K prodejní ceně zvířat se připočítává 10 % ve prospěch pořadatele výstavy.
6. Katalog v ceně 40,- Kč odebere povinně každý vystavovatel! (klecné a správní poplatek se neplatí)
7. Mladí chovatelé (do 18 let) mají katalog zdarma a uvedou zkratku MCH viditelně na přihlášku.
8. Vystavená zvířata musí být přihlášena na jméno konkrétního chovatele (nikoli na ZO, rodinu, atd.)
9. Posuzování se koná ve čtvrtek 10.11.2016 bez přítomnosti veřejnosti.
10. Výstava začíná v pátek 11.11.2016 v 900 hodin a končí v sobotu 12.11.2016 v 1600 hodin.
11. Výdej zvířat začíná v 1600 hodin. DŘÍVE VYDÁNA NEBUDOU!!!
12. Podáním přihlášky v jakékoliv formě vystavovatel automaticky souhlasí se zveřejněním osobních údajů
ve výstavním katalogu (ve všech jeho formách) a zavazuje se k respektování výstavních podmínek,
především času, od kterého probíhá výdej vystavených zvířat.

Dne………………………………………….. Podpis……………………………………….

Přihláška králíků ŽATEC 11. – 12. 11. 2016
Jméno:
Adresa:

Přihláška holubů ŽATEC 11. – 12. 11. 2016
Jméno:
Tel.:
Adresa:
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Soutěžní podmínky
Soutěž jednotlivců
Chovatel soutěží kolekcí čtyř králíků vlastního odchovu bez omezení stáří jednoho plemene nebo barevného rázu a to buď
a) čtyřmi kusy dospělých králíků z vlastního odchovu.
b) čtyřčlennou kolekcí mláďat dle vzorníku 4 sourozenci nebo 2+2 z vlastního odchovu.
Chovatel soutěží pouze s jednou kolekcí chovaného plemene.
Na přihlášce označte SJ.
Soutěž Základních organizací
ZO soutěží 8 kusy králíků vlastního odchovu členů ZO, s tím, že do soutěže se hodnotí 6 kusů s nejlepším oceněním.
V tomto souboru musí být zastoupena nejméně 3 plemena nebo barevné rázy a to od 3 chovatelů dané ZO.
Zvířata musí být dospělá, pohlaví ani stáří nerozhoduje. Pořadí se stanoví součtem získaných bodů.
Při rovnosti bodů bude přihlédnuto k obtížnosti chovu, nebo většímu počtu plemen.
Na přihlášce označte tato zvířata SZO.
Při přejímce zvířat předá zástupce ZO pořadateli výstavy seznam králíků soutěžících za ZO.
Jiří Hanzl – předseda OOKCHK Louny / 26.9.2016

