Výstavní podmínky:
1. Na výstavu mohou být přihlášena jen řádně tetovaná zvířata, jejichž chovatel je členem
ČSCH nebo člen v zemích EU.
2. Králíci mohou být vystaveni jednotlivě nebo v kolekcích uznaných vzorníkem.(J, S4, S2+2
nebo chovná skupina.)
3. Posuzování zvířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v pátek 21.10.2022 od 09:00
hod. bez přítomnosti veřejnosti. Po posouzení bude následovat předání pohárů a následně od
18:00 hod. členská schůze klubu BO, která proběhne v restauraci Hotelu Peliny v Chocni. Zde
možnost i ubytování. Hotel Peliny, Tyršovo náměstí 298, Choceň, tel: 775 775 022, email:
recepce@hotelpeliny.cz

4. Přihlášená zvířata musí být na výstavišti dne 20.10.2022 mezi 18:00 a 20:00 hod., nebo
21.10.2022 do 08:30 hod. Možný je pouze osobní dovoz a odvoz zvířat. Kdo přiveze zvířata ve
čtvrtek, ať toto uvede do přihlášky.
5. U prodejných zvířat musí být uvedena pevná prodejní cena. Kupujícímu bude k ceně
připočteno 10% ve prospěch výstavní pokladny. Rodokmeny prodejných zvířat předejte při
příjmu zvířat. Zvířata přihlášená jako prodejná budou prodána i bez rodokmenů. Změny lze
provést ještě při příjmu zvířat.
6. Poplatky: Za každé vystavené zvíře 20,-Kč.
Vstupné na výstavu je 50,-Kč (děti do 15 let vstup neplatí)
Katalog s oceněním 50,-Kč (odebere každý vystavovatel)
7. Výstavní výbor ručí za řádné krmení a ustájení zvířat na výstavě. Neručí však za úhyn během
dopravy a za již nemocná zvířata.
8. Zvířata musí být klinicky zdravá, králíci očkováni minimálně 3 týdny před výstavou proti
moru a MTX. Přihlášením zvířat na výstavu chovatel čestně prohlašuje, že zvířata z jeho chovu
jsou zdravá. Veterinární potvrzení není vyžadováno.
9. Program výstavy: Příjem zvířat: čtvrtek 20.10.2022 18:00-20:00 a pátek do 08:30hod.
Posuzování: pátek 21.10.2022 od 09:00 hod.
Otevření:
sobou 22.10.2022 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Pro návštěvníky i vystavovatele je zajištěno občerstvení.
10. Uzávěrka přihlášek je v neděli 7.10. 2022 do 20:00 hod. Přihlášky je možné zasílat písemně
poštou nebo e-mailem. Přihláška bude řádně vyplněna tj. plemeno, zbarvení, tetování, prodejní
cena. S přihlášením zvířat na výstavu souhlasí chovatel se zveřejněním svého jména, adresy a
kontaktů. Přihlášky zaslané e-mailem budou potvrzeny na adresu odesílatele. Omezena
kapacita zvířat na 150 ks, bude rozhodovat datum doručení přihlášky.
11. Přihlášky zasílejte na adresu:

Jiří Vrána, Řemíčov 26, 391 43 Mladá Vožice
e-mail: Jirkaav@email.cz, tel: 720623637

12. Ocenění a soutěže: Na klubové speciálce bude otevřená soutěž pro všechny vystavovatele
o tituly: Mistr klubu, šampion a šampionka klubu, čestné ceny. Otevřená soutěž pro všechny
vystavovatele. Dále proběhne 4. ročník Memoriálu Václava Jíchy (nejlepší klubová kolekce,
dle stanovených kritérií klubu.)
Výstavní výbor si vyhrazuje provést změny v zájmu výstavy.
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Jméno vystavovatele:…………………………………………………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………

e-mail:……………………………………………

Člen ZO:……………………………..

Dne:……………………………….

Podpis:…………………………………………...

Poplatky za přihlášená zvířata, včetně katalogu, budou vybírané při příjmu zvířat nebo
lze zaslat předem na účet klubu č.: 150978848/0600. (do poznámky napsat: ,, Speciálka
BO Choceň 2022“). Poté při příjmu předloží doklad o uhrazení poplatků.
Členové klubu můžou zaplatit při členské schůzi.
Uzávěrka přihlášek: 7.10.2022

