Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Námestove
Pozýva k návšteve a oboslaniu 24. ročníka Oblastnej výstavy drobných zvierat Oravy, ktorá sa bude konať v dňoch 21.22.septembra. 2019 v areáli lodenice Motor Yacht klubu na nábreží Oravskej priehrady v Námestove.
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Výstavné podmienky: vystavovať môžu všetci členovia SZCH čistokrvné zvieratá riadne nezameniteľne označené
podľa registračných poriadkov SZCH. Králiky budú vystavené jednotlivo alebo v štvorčlenných kolekciách. Hydina
hrabavá v kolekcii 1:1 respektíve plemenné kohúty skupinovo – max.4ks. Hydina vodná v kolekcii 1:1 alebo
individuálne. Holuby individuálne alebo v 4 člennej kolekcii.
Veterinárne podmienky: všetky zvieratá musia byť pred výstavou klinicky vyšetrené, musia mať vystavené platné
veterinárne osvedčenie obsahujúce , že zvieratá sú klinicky zdravé a pochádzajú z miest bez výskytu nákaz, nemajú
vonkajšie a vnútorné parazity, sú v imunite voči infekčným nákazám.
Výstavné poplatky: 1,00 €/ prihlásené zviera pri počte do 4 ks prihlásených zvierat (nezávisle na druhu zvieraťa).
Pri počte 5 a viac prihlásených zvierat 1,00 € / 1. až 4.vystavené zviera; 0,50 € / 5. a každé navyše prihlásené
zviera(nezávisle na druhu zvieraťa). Katalóg 1,50 € -/povinne/. Poplatky platia aj mladí chovatelia. V prípade
viacerých vystavovateľov z jednej rodiny katalóg platí len jeden z nich. Výstavné poplatky zasielajte poštovou
poukážkou na adresu: Jozef Pindiak, Sama Chalúpku 614/1, 029 01 Námestovo. Riadne a čitateľne vyplnenú
prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení výstavných poplatkov zasielajte na adresu: Pavol Spuchlák,
Hamuljakova 134/7, 029 01 Námestovo, tel.0905120424, do 13.9.2019 Prihlášky zaslané po termíne alebo
s neuhradenými poplatkami nebudú akceptované.
Predaj zvierat: sa bude uskutočňovať výhradne prostredníctvom garantov príslušných expozícií v hlavnej pokladni
výstavy. Do katalógu budú ako predajné zaradené len zvieratá s udanou pevnou cenou, ku ktorej bude
pripočítaných 10 percent v prospech výstavy. V prípade uvedenia cena dohodou alebo neuvedenia ceny bude zviera
zaradené ako nepredajné. V prípade dodatočného nahlásenia predaja bude manipulačný poplatok zvýšený na 20
percent z predajnej ceny zvieraťa. V prípade zistenia predaja zvierat vystavovateľom mimo organizátora výstavy
bude chovateľ okamžite z výstavy vylúčený. Predané zvieratá budú vydané ihneď po zaplatení.
Dovoz a odvoz zvierat zabezpečujú vystavovatelia osobne, na vlastné náklady. Príjem zvierat sa uskutoční dňa
20.9.2019 od 16.00 do 18.00 hod. Prenosky musia byť zreteľne označené menom vystavovateľa, hmotnosťou
zvierat, pri kolekciách poradovými číslami. Do klietok sa môžu zvieratá vkladať len so súhlasom príslušného
preberajúceho garanta. Hodnotenie zvierat prevedú hodnotitelia delegovaní RR SZCH dňa 21.9.2019 bez prístupu
vystavovateľov. Počas konania výstavy bude prítomný privátny veterinárny lekár MVDr. Ďurdina Vladislav.
Výstava bude pre verejnosť otvorená 21.9.2019 od 13:00 do 18:00 hod. 22.9.2019 od 8:00 do 16:30 hod.
Ukončenie výstavy a výdaj zvierat: dňa 22.9.2019 od 17:00 hod.

Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmenu výstavných podmienok, čiastočné obmedzenie počtu prihlásených zvierat pri ich kapacitne naplnenom počte.
V prípade nekonania sa výstavy zaplatené výstavné poplatky prepadajú v prospech usporiadateľa výstavy.

PRIHLÁŠKA- Návratka
Na 24. Oblastnú výstavu drobných zvierat Oravy v dňoch 21.-22. 9.2019 záväzne prihlasujem:

Meno a priezvisko:........................................................................ ZO SZCH...................................
Adresa:............................................................................................... telefón...................................
Pohl.

druh

plemeno

farba

Pred.cena

Poplatok
1-4ks/ 1,0 €
5,6,.../0,50 €

Katalóg
Cena spolu

1,0

Poznámka: pri druhu uveďte: KR- králiky, HY- hydina, HO - holuby
Vystavovateľ svojím podpisom súhlasí s uvedenými výstavnými podmienkami ako aj s jednorazovým použitím osobných údajov v zmysle čl.13 nariadenia
EP a Rady 2016(679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
.......................................................................... podpis vystavovateľa

