VÝSTAVNÉ PODMIENKY PRE XXVII. OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT
konanú v Nitrianskom Rudne 2.10.2021.
1. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu iba zvieratá – králiky,
hydina, holuby a exotické vtáctvo. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční
vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. Zvieratá musia byť riadne označené predpísanými
registračnými obrúčkami alebo tetovaním. Akákoľvek manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany
majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.
2. Králiky sa budú vystavovať jednotlivo v klietkach. Horná veková hranica králikov je 6 rokov. Nesmú sa
však vystavovať králiky mladšie ako 5 mesiacov u veľkých a stredných plemien a mladšie ako 4 mesiace u
malých a zdrobnených. U králikov uvádzajte čísla ušníc. Najlepšie oceneným králikom budú udelené
víťazné ceny, ktoré určí posudzovateľ, ďalšími cenami budú víťaz výstavy a najlepšie ocenený králik OV
SZCH PD.
3. Králiky budú vážiť posudzovatelia.
4. Hrabavá hydina bude vystavená vo voliérach v počte 1.2 veľká aj malá – zdrobnená hydina, v jednej
voliére. Vodná hydina (husi, kačice) bude vystavená v počte 1.1. Na najlepšie ocenenú kolekciu alebo
jednotlivca budú udelené víťazné ceny, ktoré určí posudzovateľ, ďalšími cenami budú víťaz výstavy a
najlepšie ocenená hydina OV SZCH PD.
5. Holuby budú vystavené v klietkach po jednom. Budú riadne posúdené a na najlepšie budú
udelené víťazné ceny, ktoré určí posudzovateľ, ďalšími cenami budú víťaz výstavy a najlepšie ocenený
holub OV SZCH PD.
6. Exotické vtáctvo bude vystavené v uzavretej miestnosti propagačne v klietkach ako expozícia- nebude
posúdené. Najkrajšie exempláre budú ocenené víťaznou cenou.
7. Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov. K predajnej cene vystavovateľa sa pripočíta 10% v
prospech výstavy, platí ich kupujúci. Zvieratá, ktoré nebudú mať určenú pevnú predajnú cenu v prihláške,
nebudú v katalógu zaradené ako predajné. U predajných zvierat musí byť určená pevná cena ( uvedená v
prihláške ) a priložený rodokmeň ( hlavne u králikov + hydina ). Predajné králiky sa budú predávať aj
bez rodokmeňa. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu, resp. počas výstavy,
svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, či naopak, musí vopred zaplatiť správny poplatok 2,- €. Peniaze
za odpredané zvieratá a katalóg si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii výstavy – poštou
neposielame! Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta.
Za zaklietkovanie svojich zvierat je zodpovedný majiteľ.
8. Uzávierka prihlášok je 5. septembra 2021 a nebude v žiadnom prípade predĺžená. Po tomto termíne
nebudú prihlášky akceptované a zvieratá nebudú prijaté na výstavu. Prihlášky vyplňujte čitateľne! Treba na
prihlášku uvádzať aj tetovanie králikov. Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu:
ŠTEFAN ADAMEC, ul. Čsl. Partizánov 256/34, 972 26 Nitrianske Rudno,
Telefón: 0908 227 317, e-mail: steslik77@gmail.com
Výstavné poplatky sa budú platiť pri dovoze zvierat na výstavu.
9. Výstavné poplatky sú:
MANIPULAČNÝ POPLATOK = 2,00 €, platí každý – iba jeden krát
KLIETKOVÉ = 1,50 € za každé prihlásené zviera (králik, hydina, holub).
Exotické vtáctvo = vystavené propagačne.
KATALÓG = 2,- € , pre každého.
Vystavovateľ je povinný uhradiť výstavné poplatky i pri nedodaní zvierat!
Manipulačný poplatok platí každý vystavovateľ len raz aj keď vystavuje – králiky, holuby a hydinu. Mladí
chovatelia majú od poplatkov oslobodené 4 ks zvierat každého druhu, predplatiť si však musia manipulačný
poplatok a katalóg!

10. Veterinárne podmienky: Na výstavu môžu byť prijaté len zdravé zvieratá s platným veterinárnym
osvedčením, nie starším ako 5 dní. Králiky – musia byť očkované proti myxomatóze a hemoragickej
chorobe králikov (moru). Pochádzajúce zo zdravých chovov, bez výskytu nákaz prenosných na králiky.
Hydina – musí byť klinicky zdravá a pochádzať z chovu, na ktorý sa v čase expedície nevzťahujú žiadne
veterinárne obmedzenia. Hydina vyšetrená na Salmonella Pullórum. Holuby – musia byť očkované, musia
pochádzať z chovu, na ktorý sa v čase expedície nevzťahujú žiadne veterinárne obmedzenia a holuby
nevykazovali známky ochorenia. Zvieratá bez platného veterinárneho potvrdenia nebudú prevzaté na
výstavu !
11. Zvieratá musia byť na výstavu doručené osobne, 30. septembra 2021 od 16:00 hod. do 19:00 hod. a
tiež osobne prevzaté 2. októbra 2021 od 16:00 hod. do 16:30 hod..
12. Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie a napájanie zvierat. Berie tiež záruku za
prípadné straty počas výstavy, po obhliadke zvierat veterinárnym lekárom. Nezodpovedá za úhyn chorých
zvierat (potvrdzuje MVDr.). Neberie záruku za uhynuté zvieratá a straty počas dopravy.
13. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme dobrého priebehu
výstavy, predovšetkým z veterinárneho hľadiska. V prípade nekonania sa výstavy, zostávajú výstavné
poplatky v prospech výstavy.
14. Výstava bude pre verejnosť otvorená: Sobota 2. októbra 2021 od 8:00 do 16:00 hod.
Posudzovanie zvierat bude vykonané 1. októbra 2021 bez prístupu verejnosti!
15. Vystavovateľ prihlásením zvierat potvrdzuje súhlas s výstavnými podmienkami a súhlasí s uverejnením
mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailu vo výstavnom katalógu a zaväzuje sa zaplatiť výstavné
poplatky aj v prípade, ak sa na výstave nezúčastní. Vystavovateľ je povinný uviesť minimálne jedno zviera
ako predajné.
16. Veterinárny dozor zabezpečuje OVS Prievidza.
17. Za odložené prenosky výstavný výbor nezodpovedá !
18. Slávnostné vyhodnotenie výstavy a odovzdanie cien chovateľom bude 2. októbra 2021 o 15:00 hod.
( ak to dovolia hygienické opatrenia pre COVID-19).
19. Výstava sa bude konať za prísnych hygienických podmienok pre COVID-19, ktoré musia všetci
dodržiavať.
Výstavný výbor Vás, ako aj Vašich priateľov srdečne pozýva k návšteve, ako aj k oboslaniu tejto výstavy.
Výstavu usporiada ZO SZCH Nitrianske Rudno a je spojená so špeciálnou výstavou Klubu
chovateľov zdrobnených králikov.
Výstavný výbor.

www.zoszchnrudno.wbl.sk

PRIHLÁŠKA pre XXVII. OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT
konanú v Nitrianskom Rudne 2. 10. 2021.
Meno a priezvisko vystavovateľa:........................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................... PSČ:..........................
Tel.:
................................................mobil: ............................ e- mail: ..........................................................
Druh
zvierat

Poh.
1.0
0.1

Tetovanie/číslo
krúžku

Farba
Kresba

Plemeno

Klietkové:
Manipulačný poplatok:
Katalóg:

.................
2,- €
2,- €

Finančný dar:

................€

Spolu poplatky:

................€

Predajná
cena

V prípade, ak Vám nepostačuje prihláška, napíšte ďalšie zvieratá na čistý list papiera alebo si urobte kópiu.
Mladí chovatelia označia prihlášku písmenami MCH. Svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený
s výstavnými podmienkami a súhlasím so stanovenými výstavnými podmienkami.
Dátum:

Podpis vystavovateľa:

Potvrdenie ZO SZCH o členstve:

