PROTEST:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů –
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1000 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch
pořadatele výstavy.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je uspořádána dle výstavního řádu ČMKU. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi agresivní a
nezvládnutelní, nemocní, háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Psi neuvedeni v
katalogu nebudou připuštěni k vlastnímu posouzení v kruzích. Vystavovatel zodpovídá za škody
způsobené psem. Pořadatel neručí za případné onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa. V případě
nekonání výstavy z objektivních důvodů, budou poplatky použity k úhradě nákladů výstavy.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a zavazuje se uhradit výstavní poplatek i
v případě, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezůčastní. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin
nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zůčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti
vzteklině (pes byl v době od 21 dnů do 1 roku před termínem konání výstavy vakcínován proti
vzteklině) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat!!! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky
dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi, kteří neprošli
veterinární kontrolou, se nesmí výstavy zůčastnit.
INZERCE V KATALOGU:
Na stránky katalogu je možné uvést reklamu (velikosti A5 nebo A6) na krytí, prodej štěňat či
prezentaci chovatelské stanice. Za tyto částky podnikatelská černobíle celá stránka A5 – 500 Kč, ½
stránky černobílé – 250 Kč, soukromá – celá stránka A5 černobíle – 200 Kč, 1/2 stránky A5
černobíle – 100 Kč. Uzávěrka pro inzerci 15. 8. 2008.
POPLATKY PRO ZAHRANIČNÍ VYSTAVOVATELE
jsou shodné s poplatky pro vystavovatele ČR. Je možné platit přímo na místě při přejímce psa a to ve
výši dle uzávěrek. Jestliže nebude placeno v Kč, pak bude tato částka přepočítána dle kurzu měny v
den výstavy.
DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
Průkaz původu, očkovací průkaz, popř pas EU, vstupní list,
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku spolu s přihláškou zašlete fotokopií průkazu
původu, kopií složenky o zaplacení (bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata). K zařazení
psa do třídy Vítězu a pracovní fotokopii potřebného certifikátu, který opravňuje vašeho psa v
této třídě být. V opačném případě bude jedinec zařazen do třídy otevřené. U zaslané přihlášky
rozhoduje datum odeslání. Přihlášky zasílejte VÝHRADNĚ POŠTOU, jinak nebudou přijaty. Na
adresu: Lumír Krásenský, Na březích 563, 747 22 Dolní Benešov
Ředitel výstavy
Vedoucí výst. kruhu
Organizační výpomoc

Tomíček Vilém
Krásenský Lumír
Damaskinosová Marie

INFORMACE O AKCI
získáte také na tel.: 731 416 496
FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK:
http://www.schwarzengluck.euweb.cz
http://www.rottweiler.in/kv
První 4 z každé třídy obdrží diplom a posudek až na konci výstavy v závěrečném předvedení.
Přihlášky došlé po termínu uzávěrek NEBUDOU PŘIJATY!

