ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ŽATEC 1

Přihláška drůbeže – exotů ŽATEC
Jméno:
Adresa:

Vás zve k obeslání Tradiční výstavy králíků, holubů, drůbeže a exotů
spojené s Okresní výstavou exotického ptactva okresu Louny
pořádané u příležitosti Žatecké Dočesné 1. - 2. 9. 2017.
Výstavní podmínky:
1. Vystavovatel ručí za zdravotní stav svého chovu, především pak vystavených zvířat.
2. Přihlášky zasílejte do neděle 20.8.2017 na adresu: Irena Rajnová, Ostrov 2285, 438 01 Žatec,
tel. 732 429 789, e-mail: i.rajnova@seznam.cz.
3. Přihlášky vyplňujte čitelně a uvádějte celý název plemene a barevného rázu! Nečitelné, neúplné nebo
později doručené přihlášky nebudou přijaty!!!
4. Přihlášená zvířata doručte osobně na výstaviště (Chovatelský areál, Volyňských Čechů ev. č. 2492, Žatec)
ve středu 30.8.2017 od 1400 - 1800 hod., v jiné době přijata nebudou. Králíci a drůbež musí být ZVÁŽENI.
5. Katalog v ceně 40,- Kč odebere povinně každý vystavovatel! Klecné a správní poplatek se neplatí.
6. Mladí chovatelé (do 18 let) mají katalog zdarma a uvedou zkratku MCH viditelně na přihlášku.
7. Vystavená zvířata musí být přihlášena na jméno konkrétního chovatele (nikoli na ZO, rodinu, atd.)
8. K prodejní ceně zvířat se připočítává 10 % ve prospěch pořadatele výstavy.
9. Posuzování se koná ve čtvrtek 31.8.2017 bez přítomnosti veřejnosti.
10. Výstava začíná v pátek 1.9.2017 v 900 hodin a končí v sobotu 2.9.2017 v 1700 hodin.
11. Výdej zvířat začíná v 1700 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.

Přihláška králíků ŽATEC 1. – 2. 9. 2017
Jméno:
Pohlaví

Kolekce

Plemeno a barevný ráz

Tel.:

.
Tetování

L.S.

P.S.

Prodejní
cena

Pohlaví

1. – 2. 9. 2017
Tel.:

Plemeno a barevný ráz

Číslo kroužku

.
Prodejní
cena

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

Přihláška holubů ŽATEC 1. – 2. 9. 2017
Jméno:
Tel.:
Adresa:
Pohlaví

Plemeno a barevný ráz

.
Číslo kroužku

Prodejní
cena

Adresa:
Dne……………………………………………..

Podpis…………………………………...…….

Dne……………………………………..…..….

Podpis………………………………….……….

