ZO SZCH Ivanka pri Dunaji usporiada

Miestnu výstavu drobných zvierat
19. – 20. októbra 2019
v priestoroch El

Rancho

Ivanka pri Dunaji, Poľovnícka ul.
Výstavné podmienky:
1. Výstavný výbor:

Predseda výstavného výboru: Michal Pecho
0949 428 556
Ekonóm výstavy: Ing. Vlasta Jungová 0948 084 898
0905 320 459
Tajomník: Dušan Deák
Hlavní garanti:
Expozícia holuby:
0948 840 310
Ivan Jung
Jozef Šefčík
0948 036 643
Expozícia hydina:
Expozícia králiky:
Ľudovít Ruman
0908 051 346
0911 419 859
Ondrej Rojčík
Expozícia exoty (nesúťažná):
2. Na výstavu môžu chovatelia prihlásiť iba čistokrvné králiky, holuby a hydinu označené tetovaním alebo krúžkami.
Králiky a holuby sa vystavujú jednotlivo, hydina 1 + 2, vodná hydina, morky a perličky 1+1.
3. Vystavované zvieratá musia byť zdravé a sprevádzané platným veterinárnym osvedčením.
4. Vystavuje sa bez poplatku. Katalóg je možné si zakúpiť, cena je 1,-€. Uzávierka prihlášok je 14.10.2019 (pondelok).
Bližšie informácie na našej stránke www.chovatelia-ipd.sk
5. V prípade záujmu o vystavovanie, vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: Pecho Michal, Štúrova 4, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, alebo telefonicky na č. 0949 / 428 556. Prípadne na tel. č.: Jung Ivan 0948 / 840 310,
tiež e-mailom na adrese: info@chovatelia-ipd.sk - je nutné uviesť všetky údaje uvedené v prihláške.
6. Vystavovateľ uvedie do prihlášky základnú organizáciu, v ktorej je prihlásený.
7. Príjem zvierat je 19.10.2019 (sobota) od 7:00 do 9:00 hod. - osobný dovoz.
8. Oceňovanie zvierat je 19.10.2019 (sobota) od 9:00hod.
9. Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov. Kupujúcemu bude k cene pripočítaných 10% v prospech výstavy.
V katalógu bude cena zverejnená už s príplatkom, ktorý sa zaokrúhli na celé € smerom nahor. Ku králikom
je potrebné dodať rodokmeň.
10. Zakúpené zvieratá budú vydané ihneď po zaplatení.
11. Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie a prípadné straty zvierat počas výstavy.
12. Majiteľom najlepšie ohodnotených zvierat budú odovzdané ceny, tieto budú odovzdávať hlavní garanti jednotlivých
expozícií v nedeľu 20.10.2019 o 14:00 hod.
13. Zvieratá budú majiteľom vydané po ukončení výstavy v nedeľu 20.10.2019 od 15:00 hod.
14. Počas výstavy bude sprievodný program, vozenie na koňoch.
15. Výstava bude pre verejnosť otvorená:
19.10.2019
12:00 - 18:00
sobota:
20.10.2019
09:00 - 15:00
nedeľa:
16. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny výstavných podmienok.
Tešíme sa na Vašu účasť a návštevu
Výstavný výbor ZO SZCH
Ivanka pri Dunaji

www.chovatelia-ipd.sk

Prihláška na Miestnu výstavu drobných zvierat
v Ivanke pri Dunaji

19. – 20. októbra 2019
El Rancho, Ivanka pri Dunaji, Poľovnícka ul.

Základná organizácia v ktorej je
chovateľ registrovaný:
Meno:

Priezvisko:

PSČ:

Tel.:

Adresa:

e-mail:
(údaje budú zverejnené v katalógu)

Druh zvierat
(králik, hydina, vodná
hydina, holub)

Pohlavie
1,0

0,1

Plemeno

Farba

Predajná
cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prihlásením zvierat na hore uvedenú výstavu, súhlasím s výstavnými podmienkami a zverejnením osobných údajov v katalógu.

Podpis chovateľa:

......................................................................................................................

Návštevné hodiny pre verejnosť:
sobota - 19.10.2019
nedeľa - 20.10.2019

12:00 - 18:00
09:00 - 15:00

www.chovatelia-ipd.sk

