
Výstavné podmienky na Klubovú špeciálnu výstavu 2022 

3.-4.12.2022   v Geči 

Klub chovateľov králikov národných plemien a  rexov 

1. Klubovej špeciálnej výstavy - KŠ sa môžu zúčastniť len členovia a čakatelia  Klubu chovateľov králikov 

národných plemien a  rexov. 

2.Králiky vystavené na tejto výstave, ktoré majú byť zapojené do klubových súťaží musia byť registrované cez 

klubového registrátora. 

3. Králiky sa na KŠ sa môžu vystavovať v 4 členných  kolekciách – 4 súrodenci alebo 2 +2 súrodenci alebo 

jednotlivo. Nemusia byť zastúpené obe pohlavia. 

4.Králiky je potrebné  na sprievodný formulár uviesť tetovanie. Na výstave budú králiky vážené posudzovateľmi. 

   5.a,králiky prihlásené na klubovú špeciálnu výstavu po uzávierke nemajú nárok na žiadny titul 

     b, králiky prinesené na klubovú špeciálnu výstavu po určenej hodine, nemajú nárok na žiadny titul 

  6. Predaj králikov sa uskutoční cez garantov. K predajnej cene uvedenej v prihláške sa pripočíta 20 % v prospech     

klubu, ktoré platí kupujúci. Predávajúcemu bude uhradená plná suma uvedená v prihláške. Ak bude chcieť 

vystavovateľ zrušiť predaj, prípadne dohlásiť králikov na predaj na výstave, bude to možné po uhradení poplatku   

1 € za kus. Predaj králikov pre členov a čakateľov sa bude konať po členskej schôdzi. Pre nečlenov 4.12.2022. 

Výdaj predaných králikov bude možný 4.12.2022 po 13.00 hod. , aby aj cudzí návštevníci mohli vidieť celú 

výstavu. 

  7. Uzávierka prihlášok je 20.11.2022, po tomto termíne nebude možné prihlášky prijať. 

8. Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: 

Kasala Martin, Dvorec 117, Veľké Chlievany 95655,email: kasalamartin@azet.sk, t.č. 0904179071 

9. Výstavné poplatky sa hradia na výstave pri prijímaní zvierat. 

10. Králiky doručené na výstavu musia mať platné veterinárne potvrdenie, nie staršie ako 5 dní. 

11. Králiky musia byť na výstavu doručené 3.12.2022 do 8:00 hod a výdaj králikov bude prebiehať 4.12.2022 od 

13:00 hod 

12. Posudzovanie králikov bude 3.12.2022 od 8:00 hod. do 16:00 hod. bez prítomnosti verejnosti. 

13. Výstava bude otvorená pre verejnosť  4.12.2022 od 8:00 do 13:00 hod. 

14. Vystavovateľ prihlásením králikov súhlasí s výstavnými podmienkami. Svojim podpisom potvrdzujem 

        Súhlas  s poskytovaním svojich osobných údajov v katalógu v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa,    

       telefónne číslo, e-mailová adresa,  za účelom uverejnenia v katalógu  . Prihlásením zvierat súhlasím so  

       zverejnením svojich osobných údajov. /Zákon č. 18/2018 Z.z./ 

15. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výstavných podmienok v záujme dobrého priebehu výstavy.          V 

prípade nekonania výstavy z veterinárnych dôvodov alebo z iných nepredvídateľných dôvodov oznámi túto 

skutočnosť členom klubu písomne. 

16.Organizátor zabezpečí počas výstavy kŕmenie, napájanie a ustajnenie vystavených králikov. Organizátor 

nezodpovedá za prípadné straty počas prepravy na výstavu a z výstavy. 

17. Výstavný výbor neručí za odložené prepravky a iné predmety počas konania výstavy. 

18.  Dňa 3.12.2022 o 16:00 hod sa bude počas výstavy konať Výročná členská schôdza členov Klubu chovateľov 

králikov národných plemien a rexov na ktorú sú všetci členovia srdečne pozvaní. 

                                                 

mailto:kasalamartin@azet.sk


                                                      Prihláška  na výstavu 

Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov v Geči 2022 

Meno a priezvisko: Telefón: 

Adresa: Email: 

 

 Otec otca 

Pohlavie Tetovanie Predajná cena Otec 

Typizácia Ľavé U Pravé ucho Matka 

 Otec matky 

                                             1.kolekcia  ....................ZDARMA 

 Otec otca 

0.1/áno    Otec  

1.0/nie    Matka  

 Otec matky 

 

 Otec otca 

    Otec  

    matka  

 Otec matky 

 

                                           2.kolekcia ...........................  ZDARMA 

 Otec otca 

    Otec  

    Matka  

 Otec matky 

 

 Otec otca 

    Otec  

    Matka  

 Otec matky 

                                        3.kolekcia   ...................... 1,50 €/kus 

 Otec otca 

    Otec  

    Matka  

                  Otec matky 

                                       

 Otec otca 

    Otec  

    Matka  

 Otec matky 

 

 



Jednotlivci 
Plemeno Farba Typizácia 

Áno/Nie 

Pohlavie Tetovanie Predajná 

cena 
Ľavé ucho Pravé ucho 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Výstavné poplatky  

Manipulačný poplatok 2,00 €   

Klietkové/2K Zdarma 1 kus/1,50 €  

Katalóg 1,00 €  

Spolu                     Podpis  

 

 

Záujem o nocľah hláste u PÓSA GABRIEL  mob:0910807850, email: gposa@centrum.sk 



                                 Sprievodný formulár 

Veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave králikov 

Špeciálna klubová výstava 

Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov 

Geča 3.-4.12.2022 

Chovateľ: 

Adresa: 

 

Por. 

číslo 
Plemeno Farba Pohlavie Tetovanie 

Poznámka 
Ľavé ucho Pravé ucho 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

 

 

 Dátum:.........................           Miesto:................................                                     ........................ 

                                                                                                potvrdenie veterinárneho lekára 

 


