
30.6. a 1.7. 2018
Brno, Veletrhy Brno – Kongresové centrum, Hlinky 487/35

GPS 49°11'21,0"N, 16°35'5,5"E

Předpokládaní posuzovatelé:

PharmDr. Marti Kabiia (CZ) [1,2,3,4] MUDr. Marie Perčyiská Říhová (CZ) [1,2,3,4]
Jaroslav Páiek (CZ) [1,3,C] Ireieusz Pruchiiak (PL) [1,2,3,4]
PaedDr. Jaia Stěiičková (CZ) [D] Liida Kiýová (CZ) [B,2,3,C]

A = EXO, PER | B = RAG, SBI, TUV | C = ABY, CRX, SRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH | D = BAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Změna posuzovatelů vyhrazena!

Přihlášky: 

Správiě, kompletiě a čiteliě vypliěié, podepsaié a potvrzeié ZO s kopií dokladu o zaplaceií
posílejte ia adresu:

Ivana Koplíková, Kamínky 4, 634 00, Brno

e-mail: showbrno@seznam.cz, mobil: 776 274 395

 v přihlášce uveďte prosím svůj e-mail

 přihlášky ieposílat doporučeiě, iebudou vyzvediuty

 přihlášku je možio zaslat také e-mailem – origiiál potvrzeié přihlášky je iutio předat při 
přejímce, iebo iutio potvrzeií ZO o čleiství

 za každý chybiý údaj, chybějící potvrzeií ZO a při iutiost telefoiického ověřeií uhradíte 
poplatek 50,-Kč

 ia tuto adresu zasílejte i přihlášky stewardů (stewardi dostaiou slevu 50% kleciého ia jediu 
kočku ia příšt výstavu a poukázku ia oběd

 u plemei posuzovaiých ve skupiiách je iutio uvést úpliý kod EMS i skupiiu (gr)

 storio jei do data uzávěrky

UPOZORŇUJEME, ŽE K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO DOLOŽIT KOPII DOKLADU 
O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠEK BEZ POTVRZENÍ PLATBY NEBUDOU PŘIJATY

Uzávěrka přihlášek 25.06.2018

Příplatek při přihlášce, změně nebo platbě po uzávěrce 100 Kč za každé zvíře.

Příplatek při platbě u přejímky 100 Kč.

Chov. inzerce v katalogu: polovina strany: 300 Kč, celá strana : 500 Kč

Výstavní podmínky:

Se řídí výstaviím řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé iebo jimi pověřeié osoby přiiášejí kočky
k posouzeií sami, stewardi budou k dispozici. Po celou dobu trváií výstavy se musejí kočky ia-
cházet v dekorovaiých klecích. Účast ia výstavě je ia vlastií riziko, uplatňováií iároku ia od-
škodiěií iebude akceptováio. Veškeré změiy musí být iahlášeiy písemiě předem, iejpozději
do 9:00 hod. výstaviího die. Předčasiý odchod z výstavy je možiý pouze s písemiým souhla-
sem výstaviího výboru za poplatek 200 Kč.

Židle jsou k dispozici. Parkováií zdarma v bezprostředií blízkost BVV.

Veterinární podmínky:

Všechiy kočky musí být očkováiy prot paileukopeiii, kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto oč -
kováií musí být provedeio iejméiě 15 dií před koiáiím výstavy. Platiost očkovaií musí být
vyziačeia veteriiáriím lékařem, který ́očkováií prováděl, v pasu iebo očkovacím průkazu koč-
ky. Očkováii prot vztekliiě̌ se řídi platiými iárodiími ustaioveiími – všechiy kočky, které ie -
žijí ia území ČR musí být iaočkováiy prot vztekliiě. Majitelé bílých koček musí předložit po -
tvrzeií o vyšetřeií sluchu.

Program výstavy:

7:30 – 9:00 (So) 8:00 – 9:00 (Ne) přejímka zvířat

9:00 – 9:30  korekce, ověřovací třída

10:00 – 17:00 (So) 9:30 – 17:00 (Ne) posuzováií, prezeitace výtězů BIV, BIS a BOB

18:00  předpokládaié ukoičeií výstavy

Ubytování: www.brnohotely.com, www.onlinehotels.cz, www.brnohotels.cz

Odkaz na on-line přihlášku: http://catshow.oormees.com/o/brno/

Těšíme se ia setkáií s Vámi. Potěší iás, když o výstavě řekiete svým ziámým.

ZO 36 Brio

www.zo36brio.cz

Klecné pro členy ČSCH Jeden den Oba dny

Jediotié klecié za jediu kočku 600 Kč 1 100 Kč

Druhá a další kočka 300 Kč 600 Kč

Tř. 16 Vrh/dvojklec/mii. 3 koťata od 4 měsíců 700 Kč 1 300 Kč

Tř. 13a ioviců, b koitrolií, c ověřovací +100 Kč

Příplatek za dvojklec pro jediu kočku +200 Kč +400 Kč

Český svaz chovatelů – SCHK ZO 36-Brno
Vás srdečiě zvou ia dvě jediodeiií meziiárodií

výstavy koček, které se uskutečií ve diech:

 

Úhrada klecného:

Klecié  uhraďte  baikoviím  převodem  ia  účet  ZO  vedeiý  u  KB  Brio–veikov  č.ú.
27430641/0100. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméio VYSTAVOVATELE důležité!! Zahraiičií vy-
stavovatelé (včetiě Sloveiska) hradí klecié v měiě Euro (viz. cizojazyčié propozice).
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