
Základní organizace chovatelů koček Liberec                                                

pořádá a dovoluje si Vás pozvat na 

32. a 33. Mezinárodní výstavu koček  
      

SOBOTA 02. 10. 2010                                                       NEDĚLE 03.10.2010 
výstavy se konají  v 

MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM – COLOSEUM, Liberec 
 (nové,prostorné výstavní prostory, směr Pavlovice) Loc: 50°46'51.043"N, 15°2'56.936"E 

Přihlášky vyplněné čitelně a úplně ve všech kolonkách a podepsané, potvrzené Vaší mateřskou organizací zasílejte na 
adresu :  

Květa Lehká , Žitná 685, 460 06 LIBEREC 6, Tel.+Fax: 48 513 04 79, mobil:606 277 104,  

e-mail: kocky.lbc@volny.cz 

Uzávěrka přihlášek 12/09/2010 (nebo do naplnění kapacity výstaviště) 

 
Objednávky inzerátů, přihlášky stewardů a žáků- posuzovatelů zasílejte na výše uvedenou adresu. 
Výstavní poplatky zasílejte složenkou typu C na adresu: 

Květa  Lehká, Žitná 685, 46006 Liberec 6  :    

Klecné pro členy ČSCH 
            1 den  2 dny            

             třídy 03, 05, 07, 09, 13a        600,- Kč  1100,- Kč 
                       třídy 01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12 450,- Kč    800,- Kč 
                       třídy 14, 15, 17                                                            350,- Kč    600,- Kč   
                       třída 16, dvouklec     800,- Kč              1400,- Kč  
                       třída  13b, 13c        + 150 Kč 
                       dvouklec pro 1 kočku – příplatek                                               + 200 Kč               
 
Ověření neúplných a nečitelných údajů za poplatek 50,- Kč 

Poplatek při platbě na výstavě  činí 100,- Kč za kočku 
Inzerce chovatelů :  1/2 strany : 300,- Kč, celá strana: 500,- Kč 

Klece budou na výstavě řazeny dle abecedního seznamu vystavovatelů  
  

Předpokládaní posuzovatelé : 
paní MUDr M.Říhová /CZ/, paní B.Němcová /CZ/pan E.Rejers /CZ/,  paní  F. Capra /IT/, pan M. Peltonen 
/SW/(změna posuzovatelů vyhrazena) 

Program výstavy  po oba výstavní dny : 
 

7,00 - 8,30 hod.   přejímka zvířat 
9,00 - 14,00 hod.  posuzování 
15,30 hod.   Best in Show 
18,30 hod.   ukončení výstavy 
Veterinární podmínky : 
Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a komplexu kočičí rýmy 
podle druhu použité vakcíny, jejíž dobu platnosti uvádí vakcinující veterinární lékař v očkovacím 
průkazu/petpasu, musí být zdravá a bez parazitů, s ostříhanými drápky. Bílá zvířata musí mít atest, že 
nejsou hluchá.  

Výstavní podmínky : 

 řídí se platným výstavním řádem ČSCH - SCHK 

 majitelé nebo jimi pověřené osoby si mohou přinášet kočky k posouzení sami, stewardi budou k dispozici 

 po celou dobu výstavy budou kočky v dekorovaných klecích 

 změny tříd hlaste předem nejpozději do 9.00 hod na výstavní výbor 

 vyhrazujeme si právo provést nezbytné změny v programu, budou-li to okolnosti v zájmu výstavy vyžadovat 

 omluvy zvířat budou přijímány písemně od osoby, která zvíře přihlásila 

 vystavovatel vystavuje na své vlastní riziko. Uplatnění nároků na jakékoliv poškození nebude během výstavy 

akceptováno 

 Předčasné odchody z výstavy nebudou povolovány  a budou mít za následek anulování hodnocení  z výstavy. 

 Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě a prosíme Vás, abyste o této výstavě informovali i Vaše známé  

  Výbor ZO  Liberec 

 


