Klub chovateľov králikov národných plemien a
rexov, ÚOK pre chov králikov a SZCH
Vás pozýva na

Európsku špeciálnu výstavu zdrobnených králikov
25. - 26.11.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre
Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku EE. Vystavovať sa môžu všetky plemená zdrobnených
králikov (zdrobnené farebné, hermelíny, zdrobnené barany, zdrobnené s rexovitou srsťou, zdrobnené saténové,
zdrobnené strakáče, zdrobnené líščie, zdrobnené angory, zdrobnené levíky a zdrobnené zajačie (polish) narodené
v rokoch 2017 - 2012.
Prijatie prihlášky bude písomne (poštu alebo elektronicky e-mailom) potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a
chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje
uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. V prípade
nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených
nákladov vrátené vystavovateľom.
Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V
prípade straty bude chovateľovi uhradená obvyklá cena za zviera, stanovená usporiadateľom výstavy. Výstavný
výbor nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na
výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez
vedomia príslušného garanta je zakázaná.
Súťažné expozície:
EŠV ZDROBNENÉ KRÁLIKY - európske posudzovanie podľa Európskeho vzorníka
- individuálne
- kolekcia – 4-členná voľná so zastúpením oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K)
EŠV ZDROBNENÉ KRÁLIKY - UK posudzovanie, anglickým systémom posudzovania
- individuálne
Jeden králik môže byť prihlásený aj na oba spôsoby posudzovania. Pokiaľ sa vystavovateľ rozhodne
králika vystaviť na oboch posudzovaniach tak je klietkové za jeho vystavenie 9,00 EUR.
Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom/na počítači posielajte na adresu:
Štefan Adamec
EŠV Nitra
Čsl. partizánov 256/34
97226, Nitr. Rudno
tel. 0908227317, steslik77@gmail.com
prihlášky sú dostupné aj na:
www.szch.sk, časť úvod – aktuality

Prihlášky môžete poslať poštou alebo e-mailom. Uzávierka prihlášok je v stredu 1.11.2017.
Prihlášky po dátume uzávierky nebudú akceptované.
Výstavné poplatky:
za každé vystavené zviera
6,00 EUR
pri vystavovaní na oboch spôsoboch posudzovania
9,00 EUR
katalóg - povinný pre všetkých vystavovateľov, aj pre mladých chovateľov
5,00 EUR
manipulačný poplatok
2,00 EUR
Katalógy je možné prevziať si len počas konania výstavy - zasielanie katalógov po skončení výstavy nie je
možné.
Výstavu je možné podporiť aj finančne, každý kto bude mať záujem a podporí výstavu finančne (od 5 euro)
alebo vecne bude uvedený v katalógu ako sponzor výstavy.
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, IBAN SK 6709000000000561255787, BIC: GIBASKBX
Platby môžu byť hradené prevodom z účtu kde uveďte do správy meno vystavovateľa a EŠV 2017 alebo
poštovou poukážkou typu U. Oznámenie o platbe (ústrižok zloženky, kópia dokladu o bankovom prevode) musí

byť súčasťou prihlášky. Pozor, neuhradené prihlášky nebudú zaradené do katalógu! Pri spoločných platbách
Vás žiadame, aby ste priložili k prihláškam aj rozpis platieb z dôvodu identifikácie.
Údaje pre zahraničné platby:
Vystavovatelia zo zahraničia môžu platiť výstavné poplatky aj priamo na výstave.
Veterinárne podmienky:
Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú
klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Králiky musia byť očkované proti moru
králikov a myxomatóze. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade.
Program výstavy je pre vystavovateľov záväzný:
štvrtok 23.11.2017 od 8.00- 12.00 hod. – príjem zvierat
štvrtok 23.11. 2017 od 13.00 - 21.00 hod. - posudzovania
piatok 24.11.2017 od 7.00 - 14.00 - európske posudzovanie a výber víťazných zvierat
sobota 25.11.2017 od 9.00 hod do 17.00 hod - prehliadka výstavy
sobota 25.11.2017 od 10.00 - 15.00 - UK posudzovanie
sobota 25.11.2017 o 19.00 - slávnostné posedenie a odovzdanie ocenení
nedeľa 26.11.2017 od 9.00 hod do 15.00 hod - prehliadka výstavy, po 15.00 - výdaj králikov
Príjem a výdaj zvierat:
Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každá prepravka musí byť označená príslušným štítkom s
uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora výstavy spolu so súpisom vystavených
zvierat. V tomto súpise je potrebné identifikačné údaje, čiže číslo tetovania. Zvieratá si zaklietkuje každý
vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovaní mu garant potvrdí prevzatie zvierat a
vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat. Pri výdaji zvierat sa vystavovateľ nahlási u príslušného garanta a ten mu
zvieratá vydá. Pri dodaní zvierat do výstavnej haly budú tieto prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že
budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté. Upozorňujeme vystavovateľov, že
zaplatené poplatky nebudú vrátené. Zvieratá si vystavovatelia zvážia doma a na súpisnom hárku uvedú ich
hmotnosť. Na výstave budú zvieratá vážené len kontrolne. Výstavný výbor neručí za straty, prípadne poškodenie
prepraviek počas konania výstavy.
Posudzovanie:
Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavnej haly
len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti a výstavný výbor. Protesty je možné podať len z
formálnych dôvodov, počas doby konania výstavy v kancelárii výstavy po zaplatení poplatku 20,- EUR.
Odvolacia komisia oboznámi sťažovateľa s výsledkom šetrenia v deň podania protestu do 14.00 hod. V prípade
opodstatnenia sťažnosti bude sťažovateľovi poplatok vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech výstavy.
Udeľované tituly:
Podľa bodového ocenenia, v zmysle platných smerníc, budú udelené u vystavených králikov: EURÓPSKY
MAJSTER, EURÓPSKY ŠAMPIÓN, EE MEDAILA a ČESTNÉ CENY, EURÓPSKÝ MAJSTER MCH,
EURÓPSKY ŠAMPIÓN MCH. Ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi.
Záujemcovia o darovanie cien pre vystavené zvieratá môžu darovať pohár alebo cenu pre akékoľvek plemeno
alebo farebný ráz. Slávnostné odovzdávanie cien bude na slávnostnom odovzdávaní ocenení počas večierka.
Neprevzaté ceny nebudú poštou posielané.
Predaj zvierat:
Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajných stánkov. Predajné zvieratá budú umiestnené v
súťažných expozíciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude požadovaná predajná cena
majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy. Predávajúci obdrží ním stanovenú
cenu. Predajné zvieratá dodané na výstavu bez rodokmeňa, v prípade záujmu kupujúceho, budú odpredané.
Peniaze za odpredané zvieratá si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii výstavy v nedeľu
26.11.2017 v čase od 12.00-14.00. POZOR, nevyzdvihnuté peniaze za zvieratá budú posielané len na vopred
uvedený účet.
Propagácia, fotografovanie, video:
Fotografovanie je možné iba s písomným povolením organizátora výstavy. Žiadosti o povolenie fotografovania
musia byť doručené na výstavný výbor najneskôr do 15.11.2017.
Zmeny výstavných podmienok:
Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia
výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne výstavný výbor.

PRIHLÁŠKA

NA EURÓPSKU ŠPECIÁLNU VÝSTAVU ZDROBNENÝCH KRÁLIKOV
25.-26.11.2017 v NITRE
Prihlášky budú zaevidované iba s podpisom a s dokladom o uhradení výstavného poplatku
Meno a priezvisko vystavovateľa: ........................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................... PSČ: ................. .........
Tel.:
................................................mobil: ............................ e- mail: ..........................................................
Číslo účtu na zaslanie finančných prostriedkov za predané zvieratá: .................................................................
Peniaze za odpredané zvieratá si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii výstavy v nedeľu
26.11.2017 v čase od 12.00-14.00. POZOR, nevyzdvihnuté peniaze za zvieratá budú posielané len na vopred
uvedený účet.
Pohl.
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Klietkové za králika (6 euro):
Pri oboch posudzovaniach EE a UK (9 euro)
Katalóg + manip. popl. (7 euro):
Finančný dar:
Spoločenský večer (15 euro):
Spolu:

Európske
posudz.

UK
posudz.

Predajná
cena

........................
........................
........................
........................
........................
........................

V prípade, ak Vám nepostačuje prihláška, napíšte ďalšie zvieratá na čistý list papiera alebo si urobte kópiu.
Mladí chovatelia označia prihlášku písmenami MCH. Svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený s
výstavnými podmienkami a súhlasím so stanovenými výstavnými podmienkami.
dňa:

Podpis vystavovateľa:

Potvrdenie ZO SZCH o členstve

