29. Europaschau
5. Europa Kleintier – Jugendschau.
vom 09. bis 11. 11. 2018 in Herning DK

29. Evropská výstava
5. výstava mladých chovatelů
09. až 11. listopadu 2018 Herning – Dánsko
1. Vystavovatelé

Jako vystavovatel se může přihlásit
se svými zvířaty každý chovatel,
jehož národní chovatelský svaz je
právoplatným členem EE v době
přihlášky a on sám je členem/členkou
tohoto svazu. Ostatní vystavovatelé
se mohou přihlásit pouze se
zvláštním povolením představenstva
EE.

2. Přihláška

pro přihlášky. Individuální přihlášky
zahraničních vystavovatelů nebudou
zpracovány.
Přihlášky, které přijdou po uzávěrce a
dále přihlášky bez přiloženého
dokladu o zaplacení nebudou
zpracovány.
Uzávěrka přihlášek pro všechny
druhy (-ptactvo) je 07.09.2018 u
Kontaktních osob.

Co je možno přihlásit:
Králíci:
- Kolekce - 4 zvířata jednoho
plemene, jedné barvy obou
pohlaví
- Jednotlivá zvířata

Přihlášky pro sekci Ptactvo musí
být provedeny příslušnými
Kontaktními osobami
prostřednictvím online formuláře
nejpozději do 29.09.2018
(uzávěrka přihlášek)

Morčata:
- Viz. králíci
- Jednotlivá zvířata

www.europaschau2018.eu

Drůbež/Holubi:
- Kolekce – viz. Králíci
- Jednotlivá zvířata

Příjem zvířat
Úterý 06. listopadu 2018 10-20 hod.

Okrasné ptactvo:
- Výstavní voliéry

Posuzování dny:
Středa 07. listopadu 2018 7-18 hod.
Čtvrtek 08. listopadu 2018 7-14 hod.

Ptactvo a kanáři:
- Jednotlivá zvířata
- Výstavní voliéry

Zahájení výstavy:
Pátek 09. listopadu 2018 od 11 hod.
Herning

Každé přihlášené zvíře musí být
označeno: kroužkem národního svazu,
známkou na uchu nebo ušním
tetováním národního svazu.
Rozhodující jsou platná pravidla
jednotlivých svazů, jichž jsou
vystavovatelé členy. Přihlášená
zvířata nesmí být starší šesti let.
Označení morčat určuje
představenstvo odbornosti.

Otevírací doba:
Pátek 09.11.2018 11-18 hod.
Sobota 10.11.2018 08-18 hod.
Neděle 11.11.2018 08-14 hod.

3. Přihlašování
vystavovatelů

Přihlašování zahraničních vystavovatelů probíhá hromadně prostřednictvím národních Kontaktních osob
jednotlivých sekcí. Seznam vystavovatelů musí být hromadně zaslán
včetně potvrzení o zaplacení na
adresu organizátora výstavy – adresu

3. Termíny

Vedoucí výstavy:
Willy Littau
Postbox 1327, DK 7500 Holstebro
e-mail: littau@mail.dk
Mobil +45 23 74 02 13

