
ZO ČSCH Uherský Brod pořádá
MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A

DRŮBEŽE

Chovatelský areál ZO ČSCH Uherský Brod ve dnech 26. - 27. 9. 2020

Výstavní podmínky: 

Uzávěrka přihlášek 18. 9. 2020!!!! 
Přihlášku posílejte na e-mail: info@csch-uhbrod.cz

Zvířata mohou být dodána ve čtvrtek 24. 9. 2020 v čase 17:00 – 20:00 hod., v pátek 25.9.2020 v čase 7:00 - 9:00 hod. 

Posuzování v pátek 25. 9. 2020 od 9:00 hod. bez přístupu veřejnosti. 

Výdej zvířat v neděli 27. 9. 2020 od 15:00. Dříve se zvířata nevydávají! 

Klecné vybíráno nebude. Vystavovatel zaplatí vstupné a katalog. Označit prodejná zvířata
a uvést cenu, musí chovatel při zaklecování pokud nebude uvedeno již v přihlášce.

Vystavování zvířat: 
Drůbež bude vystavena ve voliérách spolu nebo individuálně. Chovatel musí při dodání doložit i hmotnost 
jednotlivých zvířat. 

Králíci se mohou vystavovat jako jednotlivci i kolekce (uveďte v přihlášce, zda se jedná o jednotlivce či kolekci). 

Holubi budou vystaveni v klecích jako jednotlivci. 

Veterinární osvědčení: 
Holubi potvrzení o vakcinaci proti Newcasteleské chorobě (pseudomor). 
Králíci potvrzení o vakcinaci proti myxomatóze a moru králíků. 
Drůbež potvrzení o vakcinaci proti Newcasteleské chorobě drůbeže. 
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá bez příznaků nemoci. 

Výstavní doba: 
Sobota 26.9.2020, 8:00 – 18:00 
Neděle 27.9. 2020, 8:00 – 15:00 

Závěrečná ustanovení: 
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení zvířat a uhradí škody vzniklé během výstavy. Neručí
však za úhyn, poškození a ztráty během dopravy. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které
by bylo třeba provést v zájmu výstavy.

Výstavní výbor
ZO ČSCH Uh. Brod



Přihláška na místní výstavu: 26. - 27. 9. 2020 Uherský Brod

Jméno a příjmení Datum narození MCH

Ulice, č.p. PSČ: Obec, Stát

Telefon, e-mail Ostatní

Druh Plemeno Barva Pohlaví Tetování Č. krouž. Kolekce

S výstavními podmínkami souhlasím a uděluji tímto souhlas ZO ČSCH Uherský Brod , IČ: 69653950, aby 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, adresa.

V ……………………………..                                                       Dne:………………………………….

Podpis: ….....................................


