SZCH ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I.
Pri pošte 2, 040 17 Košice
Výstavné podmienky
pre VII. výstavu zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou a 19. ročník memoriálu
Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého, konanú v dňoch

21. – 22. októbra 2017
v areáli ZO Košice – Barca, Pri pošte 2
( cesta na Seňu, za benzínovou pumpou, prvá ulica vpravo )
1. Na výstavu je možné prihlásiť len čistokrvné zvieratá, označené predpísanými originálnymi
obrúčkami, resp. tetovaním.
2. Zvieratá môžu byť vystavené jednotlivo, alebo vo voliérach.
3. U predajných zvierat je potrebné doložiť rodokmeň králika a CITES pre chránené exotické vtáctvo.
4. Uzávierka prihlášok je 5. októbra 2017.
5. Na výstave môžu vystavovať členovia SZCH a členovia združený v chovateľských organizáciách v rámci
Európy .
5. Poplatky za vystavené zvieratá:









Klietka (králik, hydina, holub – l ks)
Klietka ( exotické vtáctvo )
Voliéra ( holuby, max. 6ks)
Voliéra ( hydina max. 3 ks)
Voliéra ( astrildovité a pinkovité vtáky max. 10 ks )
Voliéra (andulky max. 8 ks )
Voliéra ( veľké papagáje max. 2 ks )
Katalóg

1,00 €
0,70 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
2,00 €
3,00 €

Poplatky za klietky a katalóg je potrebné vyplatiť osobne , v pokladni ZO SZCH I.
Pri pošte 2 v Košiciach- Barci. Poštovou poukážkou môžu platiť len vystavovatelia z iných ZO.
Vyplnené prihlášky a kópiu ústrižku o zaplatení výstavných poplatkov zasielajte na
adresu: Jaroslava Sirotňáková, Južná trieda 89, 040 01 Košice.
Katalóg si predpláca povinne každý vystavovateľ a obdrží ho pri vstupe na výstavu.
Vystavovateľom, ktorí sa osobne nezúčastnia na výstave bude katalóg vydaný v pokladni
ZO I. na adrese Pri pošte 2 v Košiciach - Barci, každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod.
Mladí vystavovatelia ( do 18 rokov vrátane ) platia poplatky tak, ako je to uvedené vyššie. Mladí chovatelia zaškrtnú na prihláške políčko
„MCH“. Predajné zvieratá sa predávajú len cez pokladňu, prostredníctvom garantov. Vystavovateľom určená predajná
cena zvieraťa uvedená v katalógu nie je konečná. K tejto cene sa potom pripočíta 10% - ný poplatok z ceny zvieraťa v prospech výstavy,
preto treba túto skutočnosť brať do úvahy pri uvádzaní ceny za zviera. Predajné zvieratá budú vydané po zaplatení predajnej ceny
v pokladni. Príslušný garant vydá zvieratá na základe dokladu z pokladne.
Za predané zvieratá budú peniaze ihneď vyplatené majiteľovi. Služba na výstupe z výstavy má za povinnosť kontrolovať doklad na
prenášané zvieratá. V prípade úhynu alebo krádeže zvieraťa bude majiteľovi uhradená škoda podľa platných smerníc SZCH vo výstavníctve.
Výmena zvierat počas výstavy medzi chovateľmi je neprípustná. Výmena je možná až po skončení výstavy.
Výstavný výbor nepreberá za takúto výmenu žiadne záruky.
www.zchke.sk

6.

Veterinárne podmienky:
Vystavované zvieratá musia mať veterinárne osvedčenie, že sú klinicky zdravé. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni v čase
preberania zvieraťa na výstavu. Zvieratá z iných okresov ako Košice I. – IV. musia mať potvrdenie , že nepochádzajú z miesta, kde
sa vyskytla nebezpečná nákaza prenosná na iné zvieratá alebo ľudí, ktoré vystaví obvodný veterinár s licenciou . Zvieratá musia
byť pred výstavou vyšetrené a vakcinované(imunizované)a to:
 Hydina hrabavá
- imunizácia proti pseudomoru – AVIPHARM
 Hydina vodná
- vyšetrenie na salmonelózu (max. 14 dní pred výstavou )
 Holuby
- vyšetrené klinicky , imunizácia proti paramyxoviróze
 Králiky
- vyšetrené klinicky , imunizácia proti moru a myxomatóze
 Morčatá
- veterinárne osvedčenie , že sú klinický zdravé
 Ovce a kozy
- nevyžaduje sa veterinárne potvrdenie
 Exotické vtáctvo
- nevyžaduje sa veterinárne potvrdenie
7. Vystavovatelia sú povinní doniesť zvieratá na výstavu osobne vo štvrtok 19. 10. 2017 od 12:30 do 19:30hod.
8. Posudzovanie zvierat sa uskutoční v piatok 20. 10. 2017 od 8:00 hod. bez prístupu verejnosti.
9. Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie a kŕmenie zvierat počas výstavy.
10. Výstava bude otvorená pre verejnosť nasledovne:
V sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do 18:00 hod.
V nedeľu 22. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hod.
Oficiálne slávnostne zahájenie výstavy sa uskutoční v sobotu 21. 10. 2017 o 9:30 hod.
Slávnostne ukončenie výstavy s odovzdaním cien sa uskutoční v nedeľu 22.10.2017 o 14:00 hod.
11. Zvieratá budú vystavovateľom vrátené po skončení výstavy, t.j. v nedeľu
22. 10. 2017 od 15:00 do 16:00 hod.
12. Výstavný výbor neberie záruky za straty zvierat počas dopravy na výstavu alebo z výstavy, ani za uhynutie chorých
zvierat( potvrdzuje veterinárny lekár).Zvieratá prepravujte v pevných a vzdušných prepravkách.
13. Najúspešnejšie zvieratá budú ocenené vecnými cenami ( Čestná cena ( každý 30 ks ) , Šampión regionálnej výstavy ( každý 50
ks).
14. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme skvalitnenia priebehu výstavy.
16. V prípade nekonania výstavy z veterinárnych dôvodov zostávajú poplatky v prospech ZO SZCH I., na
krytie nákladov spojených s organizáciou výstavy.
17. Ďalšie informácie poskytne Výstavný výbor každý štvrtok od 16:00 do18:00 hod. v priestoroch ZO I. osobne, alebo na tel. č. 055 /
623 01 04.
18. K výstavnému areálu premávajú spoje MHD – električka číslo 4 – zastávka Barca ( konečná zastávka ) a autobus číslo 12 –
zastávka Barca – Hečkova.
19. Vystavovateľ svojim podpisom na prihláške potvrdzuje súhlas s výstavnými podmienkami.
20. Vystavené holuby – letúne musia mať menovku prelepenú páskou.
21. Každá prihláška musí byť potvrdená príslušnou organizáciou kde je člen evidovaný .
Prihláška na výstavu je v elektronickej podobe aj na stránke ZO a môžete ju poslať aj cez internet na adresu :
tajomnik@zchke.sk
Výstavný výbor
www.zchke.sk

