49. celostátní výstava mladých králíků
a 11. celostátní výstava mladé drůbeže 2019
s doprovodnou expozicí holubů
Pořádaná ve dnech: 14.–15. září 2019
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Pořadatelé výstavy: Český svaz chovatelů, z.s., Maškova, Praha 8-Kobylisy
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov
Místo konání: Výstaviště Přerov
Zasílání přihlášek: prostřednictvím
online přihlášky, odkaz na webu ČSCH
http://cschdz.eu/ (přihlášky podané
tímto způsobem jsou preferovány) nebo
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3,
182 53 Praha 8-Kobylisy, tel.: 284 683 454,
284 683 437, e-mail: drubez@cschdz.eu;
holubi@cschdz.eu; kralici@cschdz.eu

Obeslání výstavy
Výstava může být obeslána všemi plemeny
čistokrevných králíků a drůbeže ročníku 2019.
Na jednotlivá plemena budou udělovány tituly Mistr ČR a Šampión ČR dle propozic dané
chovatelské sekce, dále čestné ceny nebo poháry od jednotlivých dárců.
V doplňkové expozici výstavy můžou být
vystavena plemena okrasných a užitkových
holubů pouze ročníků 2018 a 2019 a na tyto
budou uděleny čestné ceny dle výběru chovatelské sekce, pořadatele a získaného ocenění.
Každý vystavovatel při zaklecování (provede každý vystavovatel samostatně) uvede
hmotnost zvířete (králíci, drůbež) na lístek výstavní klece, pokud již hmotnost zvířete neuvedl prostřednictvím online přihlášky.
V případě nemožnosti dodání přihlášeného
zvířete je náhrada možná pouze stejným plemenem a barevným a kresebným rázem (v případě drůbeže i stejným pohlavím)!

KRÁLÍCI
Výstavu lze obeslat králíky všech plemen
a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen králíků, jakož i králíky z povoleného novošlechtění.
Budou vystavováni jednotlivě (J)
i v kolekcích, a to následovně:
• Sourozenci (S4, S2+2): 4 zvířata jednoho
vrhu narozená v roce 2019;
• 4 zvířata (2+2 sourozenci) ze dvou rozdílných vrhů narozená v roce 2019;
• nebo jednotlivci (J)
Králíci musí v den posuzování dosáhnout
takového stáří, aby mohli být bodově ohodnoceni. Králíci však nesmí být mladší než
4 měsíce (malá a zakrslá plemena) a 5 měsíců (střední a velká plemena). Za dospělá zvířata se považují ta, která v době konání
výstavy dosahují věku 6 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká
plemena).
Při zaklecování musí být na klec upevněn
lístek s uvedenou hmotností zvířete, pokud
jí chovatel již nezadal prostřednictvím online
přihlášky.
Vystavovatelé králíků, kteří jsou členy klubů,
svoje členství uvedou zřetelně v přihlášce z důvodu naplnění Usnesení ÚOK - K 15/1/10/1 –
PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST CHOVATELSKÝCH
KLUBŮ.

DRŮBEŽ
Výstavu lze obeslat drůbeží všech plemen
a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen
drůbeže, korespondující s platným seznamem
uznaných plemen a barevných rázů vydaným
ÚOK chovatelů drůbeže v daném roce. Velká,
zdrobnělá a zakrslá, hrabavá i vodní drůbež,
perličky, krůty a křepelky budou vystaveny
jednotlivě v klecích. Zvířata budou hodnocena
jako jednotlivci. Zdrobnělá plemena musí být
v přihlášce zřetelně označena slovem „zdrobnělá“ nebo písmenem „Z“. U všech zvířat musí
být v přihlášce uvedeno pohlaví. Při zakleco-

vání musí být na klec upevněn lístek s uvedenou hmotností zvířete, pokud ji chovatel
již nezadal prostřednictvím online přihlášky.
Bez dodržení všech těchto podmínek nebudou
zvířata posouzena. Drůbež musí být označena
nepoškozenými platnými registračními kroužky ČSCH, roku 2019.
Vystavovatelé drůbeže, kteří jsou členy klubů, svoje členství uvedou zřetelně v přihlášce
z důvodu naplnění Usnesení ÚOK DR17/3/3/3
– PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST CHOVATELSKÝCH KLUBŮ, pokud do doby pořádání výstavy nebude přijato jiné usnesení.

Holubi (doprovodná expozice)
Ročník 2017–2019. Budou vystavováni
a hodnoceni jednotlivě. Počet vystavených
holubů jedním vystavovatelem není omezen.
Holubi musí být označeni nepoškozenými
platnými registračními kroužky ČSCH, roku
2017, 2018, 2019. Na oceněná zvířata budou
uděleny pouze čestné ceny nebo poháry od
jednotlivých dárců.

Prodejná zvířata
Prodejná zvířata budou vystavena společně
s ostatními a bude na ně moci být udělováno
ocenění. U prodejných zvířat musí být v přihlášce čitelně uvedeno: tetování, číslo kroužku, pohlaví a pevná cena. Cenu prodejných
zvířat je možné měnit pouze přes webovou
aplikaci do uzávěrky katalogu – na pozdější
reklamace není brán zřetel. K prodejným králíkům musí být přiloženy rodokmeny. Prodej
zvířat může být uskutečněn pouze prostřednictvím pověřeného garanta a přes výstavní
pokladnu. Prodejce obdrží 100 % z ceny, kterou uvedl v přihlášce. Kupující zaplatí ve prospěch výstavní pokladny 10% provizi. Prodejní cena uvedená v katalogu je konečná.
Prodaná zvířata budou novým majitelům vydána ihned po zaplacení, prostřednictvím garantů.

Přihlášky
Přihlášky (formuláře) budou zveřejněny na
webových stránkách (www.cschdz.eu) a rozeslány na kontaktní elektronické adresy zástupců okresních organizací ČSCH a chovatelských klubů. V záhlaví přihlášky musí být
čitelně uveden druh přihlašovaných zvířat
(králíci, drůbež, holubi). Názvy plemen a jejich rázů vypisujte celé - nepoužívejte zkratek.
U králíků pak označte soutěžní kolekce písmeny vymezujícími příslušnou skupinu (S4,
S 2+2, J – viz výše).
Preferovaný způsob přihlášení zvířat
na výstavu je prostřednictvím online
přihlášky na internetových stránkách
svazu - www.cschdz.eu v sekci „Celostátní a evropské výstavy“ a na hlavní stránce.
Uzávěrka listinných a e-mailových
přihlášek: 16. 8. 2019!!!
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím
webové aplikace: 28. 8. 2019
Později zaslané přihlášky nebudou
přijaty.
Přihlášky se přijímají na místech – viz úvod
přihlášky. Upřednostňujeme zaslání přihlášek prostřednictvím online přihlášky. Systém online přihlášení zvířat umožňuje
změnu uvedeného pohlaví (neplatí pro drůbež), registračních údajů, zařazení do kolekcí a hmotnost zvířete, a to do 12. 9. do 18:00
hod. Úprava ceny (tedy její navýšení, ponížení, ale i zprodejnění či stornování prodejného zvířete) je možná až do termínu 13. 9. do
12:00 hodin (uzávěrka katalogu) a tako provedené úpravy budou obsahem katalogu výstavy.
Zprodejnění králíka je možné jen v tom případě, že bude zároveň do programu nahrán

jeho rodokmen. Přihláška zaslaná e-mailem
je přijata tehdy, pokud bude e-mailem potvrzeno přijetí. Po uzávěrce katalogu budou vystavovateli zaslána čísla klecí a další případné
informace. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky přijaty nebudou. Jednu přihlášku lze
použít pro přihlášení jednoho druhu zvířat.
Pro přihlášení více druhů zvířat (např. králíci
a holubi) použijte samostatné přihlášky. Přihlášky budou zpracovány počítačem, ze kterého bude vytištěna, a po uzávěrce vystavovateli odeslána, potvrzená kopie doplněná
o další potřebné údaje. Vystavovateli, který
zvířata přihlásil e-mailem, budou tyto dokumenty rovněž e-mailem odeslány. Vystavovatel, který přihlášení zvířat provedl přes webovou aplikaci, obdrží další pokyny rovněž na
kontaktní e-mail v přihlášce uvedený. Při zadávání přihlášky přes webovou aplikaci, dodržujte a využívejte přednastavené druhy zvířat a jejich barevné rázy,
které jsou uvedeny dle platných vzorníků svazu – zde neuvedené barevné rázy
nebudou přijaty.

Veterinární podmínky
Při příjmu zvířat bude od vystavovatelů vybíráno veterinární potvrzení o zdravotním stavu vystavovaných zvířat nebo aktuální prohlášení vystavovatele o zdravotním stavu
vystavovaných zvířat. Po celou dobu trvání
příjmu bude přítomen veterinární lékař.

Svozové trasy zvířat
Hromadný svoz zvířat bude uskutečněn
dle předem přihlášených vystavovatelů a to
v těchto trasách, které organizuje spolupořadatel OO Přerov (cesta pouze tam – vyzvednutí a zpětný transport zvířat si
každý vystavovatel řeší sám na svůj
náklad):
1. Trasa: Teplice, Litoměřice, Straškov,
Praha, Mladá Boleslav, Jičín, Hradec králové, Vysoké Mýto, Litomyšl, Mohelnice, Olomouc, Přerov.
2. Trasa: Plzeň, Klatovy, Strakonice, Písek, České Budějovice, Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno, Vyškov, Kroměříž, Přerov
– v případě malého zájmu o hromadný svoz
si pořadatel vyhrazuje právo měnit místa nakládky a svozovou trasu.
Zvířata musí být dodána na výstaviště ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 11.00 do
18.00 hodin. Svoz bude probíhat dne 12. 9.
2019 v časovém intervalu sděleném v potvrzení přihlášky, podle počtu vystavovatelů, kteří využijí hromadného svozu.
Vystavovatelé, kteří využijí svozu zvířat,
musí v přihlášce bezpodmínečně uvést
kontaktní mobilní telefon.
Odvoz zvířat z výstavy si každý vystavovatel zajistí osobně.

Výstavní poplatky:
Klecné (králík, drůbež):  70 Kč (2,80 Euro)
Klecné (holub): 
45 Kč (1,80 Euro)
Administrativní poplatek přihlášky provedené
online 
100 Kč (4,00 Euro)
Administrativní poplatek u listinné a emailové
přihlášky
130 Kč (5,20 Euro)
Katalog s oceněním: 100 Kč (4,00 Euro)
Vstupenka:
100 Kč (dospělí)

50 Kč (děti od 12 let)

Platební a ostatní podmínky:
Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, který bude mít garantován po celou dobu výstavy, a proto si
ho nekupujte u vstupní pokladny. Veškeré poplatky spojené s výstavou je nutné uhradit před výstavou, NEJPOZDĚJI K DATU UZÁVĚRKY, nebo současně

s odesláním přihlášky a k přihlášce vystavovatel doloží kopii dokladu o zaplacení.

Online přihlášení – WEBOVÁ APLIKACE:
Platbu vystavovatel poukáže na bankovní
účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu
43-7609050237/0100, s uvedením variabilního symbolu přiděleného na online přihlášce a specifického symbolu: číslo členského průkazu vystavovatele. V tomto případě
je administrativní poplatek 100 Kč.

Listinná přihláška + e-mailem:
Vystavovatel přihlašující listině nebo e-mailem uvedou variabilní symbol číslo členského průkazu, do poznámky uvedou své
jméno a platbu poukáže na bankovní účet
vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu
43-7609050237/0100. V tomto případě je administrativní poplatek 130 Kč.

Platební podmínky pro zahraniční
vystavovatele:
Zahraniční vystavovatelé provedou platbu
poplatků na účet Komerční banky, a.s. a pro
vyplnění použijí:
BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ59 0100 0000 2746 0376 0277
Majitel účtu: Český svaz chovatelů, ÚVV
Praha, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Další údaje: celá adresa vystavovatele +
poznámka – Výstavní poplatky CVM 2019
Nevyzvednuté katalogy a ocenění nebudou vystavovatelům zasílány, mohou si je
vyzvednou do 1 měsíce po skončení výstavy
v sekretariátu ČSCH, z.s., Maškova 1646/3,
182 53 Praha 8-Kobylisy, nebo obchod krmiva Přerov.
Hotovostní platby výstavních poplatků nebudou možné, přihlášky bez kopie dokladu - výpisu o zaplacení nebudou přijaty.
Vystavovatel nebo kupující - člen ČSCH se
u výstavní pokladny může nově prokázat plastovým členským průkazem s čárovým kódem.
Výstava bude otevřena v sobotu od
8.00 do 18.00 hod., v neděli od 8.00
do 14.00 hodin
Zvířata budou vydávána v neděli po
14.00 hodině.
Upozornění pro vystavovatele: kdo si
přijde pro zvířata před plánovaným ukončením výstavy, bude považován za návštěvníka a je povinen uhradit vstupné.
Úhrady škody na zvířatech, vzniklé prokazatelně během průběhu výstavy, je možné reklamovat pouze v průběhu konání výstavy, cena
za uhynulé zvíře se stanovuje v souladu s reglementem EE do výše pětinásobku klecného.
Toto se nevztahuje na zvířata, jejichž zdravotní
stav utrpěl při přepravě na výstavu, nebo na doporučení veterinárního lékaře při příjmu zvířat.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení poplatku z důvodu zrušení výstavy z veterinárních opatření, přírodních katastrof apod.
Vrácena bude pouze poměrná část, a to až po
vyúčtování nákladů spojených s výstavou.

Komerční a ostatní vystavovatelé
Komerční prodejcům a vystavovatelům jiného zboží než je drobné zvířectvo bude
umožněn prodej po předchozí dohodě s pořadateli výstavy a to na níže uvedeném kontaktu.
Případní zájemci o zveřejnění své propagace v katalogu výstavy, nebo na samotné výstavě kontaktujte níže uvedeného zástupce spolupořadatele.
Jiří Koláček, tel: 605 208 860,
e-mail: krmivaprerov@seznam.cz
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