
LS PS

označení kolekce: S4 čtyři sourozenci

S3 tři sourozenci

S2+2 2+2 sourozenci

MR malá rodina

VR velká rodina

CHS chovná skupina

Pokud výslovně neuvedete záporné stanovisko, budou Vaše kontakty uvedeny v katalogu.

Přihlášku lze rovněž zaslat v jakékoliv čitelné formě. V případě zaslání e-mailem prosím zvířata pište pod sebe,

ne za sebe, ztěžuje to identifikaci jednotlivých zvířat.

Prosíme o identifikaci MCH a uvedení mateřské organizace.

Žádáme o dodržení termínu přihlášek

U prodejních zvířat uveďte do přihlášky pevně stanovenou cenu za kus. Rodokmeny předejte nejpozději se zvířaty.

U prodaných zvířat, bude ve prospěch pořadatele výstavy, z ceny za zvíře, provedena srážka 10%. 

Tržba bude vystavovateli vyplacena v hotovosti po výstavě, po předložení dokladu totožnosti.

Vstupné pro dospělé je  45,- Kč, pro děti do 15 let je 15,- Kč
Katalog - 40,- Kč

Výstavní podmínky:

Obeslání výstavy je možno jen čistokrevnými zvířaty.

Přihlášky zašlete nejpozději do 10.8.2016 poštou na adresu : Hak Robert, Trotina 51, 544 01 

na přiloženém formuláři nebo e-mailem na : r.hak@tiscali.cz. Možno stáhnout i na www.csch-trutnov.cz

Základní Organizace ČSCH - Dvůr Králové n.L. - Žireč

Vám sděluje, že dne 20. srpna 2016, se bude konat v zámeckém parku v Žirči

MÍSTNÍ VŠEOBECNÁ VÝSTAVA
králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů, ovcí, koz, morčat a exotického ptactva,

s expozicí Klubu plymutek a expozicí kaktusů a sukulentů.

Součástí výstyvy budou i ukázky výcviku služebních psů a agility, jízdy na konících.

Potěší nás, pokud výstvu obešlete a zároveň Vás zveme k její návštěvě.

Výstava se bude konat v sobotu, otevřena od 8:00 do 17:00 hodin.
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Přihláška na výstavu Žireč

ulice

Jméno a příjmení

město

plemeno kolekce pohlaví
tetování/číslo kroužku

prodejní cena

telefon / e-mail

základní organizace

Neúčtujeme žádné výstavní poplatky

Výstavu je nutné obeslat va čtvrtek 18.8.2016 od 14:00 do 18:00 hodin. Pro urychlení příjmu budeme rádi, pokud

přepravky označíte registračními značkami a váhou zvířete. Zpětný výdej se uskuteční v sobotu 20.8.2016 po 17: hodině.
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Souhlas s výstavními podmínkami vyjadřujete podáním přihlášky.

Posuzování svířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v pátek 19.8.2016, s vyloučením veřejnosti. Proti

jejich výroku naní ovolání.

Veterinární podmínky

Výstavu lze obeslat jen zdravými zvířaty. Za zdravotní stav zodpovídá vystavovatel. Zvířata, která budou vykazovat

příznaky onemocnění, budou z výstavy vyloučena.

Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat na výstavě. Reklamace podávejte ihned po zjištění závady.


