
ČESKÝ  SVAZ  CHOVATELŮ  ZO  HUMPOLEC 1 

Vás zve k obeslání a návštěvě výstavy králíků, holubů a drůbeže,  
která se koná ve dnech 24. a 25. 8. 2019 ve výstavním areálu ZO Humpolec 1 v Jihlavské ulici  

v Humpolci .  

Výstavní  podmínky:  

1. Výstavu lze obeslat všemi čistokrevnými plemeny a barevnými rázy králíků, holubů a 

drůbeže. U králíků označte kolekce na přihlášce.   

2. Uzávěrka přihlášek je 13. 8. 2019. Přihlášky zasílejte na adresu: Martin Měska, Kalhov 46,  

            588 42 Větrný Jeníkov, email: martin.meska@seznam.cz, mob: 723 417 482. 

3. POZOR. U prodejných králíků udávejte pevnou cenu, tuto cenu obdrží prodávající v plné 

výši. Kupujícímu bude cena navýšena o 10 % ve prospěch výstavy. V katalogu bude cena 

celková. U prodejných králíků dodejte rodokmen. Prodejné zvíře bez dodaného 

rodokmenu nebude zařazeno do prodeje! 

4. Přihlášená zvířata budou přijímána na výstavišti v pátek 23. 8. 2019 od 7 do 11 hodin. 

Žádáme vystavovatele o zvážení zvířat před jejich předáním na výstavišti.   

5. Podle nového znění veterinárního zákona nemusí být na výstavu předáno potvrzení 

veterináře o zdravotním stavu zvířat, očkování a vakcinaci. Pokud jej vystavovatel se zvířaty 

předá, bude vítáno. Výstavní výbor však žádá, v zájmu všech chovatelů, aby každý 

vystavovatel při předání zvířat předložil alespoň platební výměr (účtenku) veterináře, 

případně účtenku od nákupu vakcíny (pro plnění § 4, odst. 1, písmeno c, vet. zákona). 

Zvířata s projevy nemoci nebudou přijata, popřípadě budou vyřazena do karantény. Jejich 

majitel bude vyzván, aby si tato zvířata co nejdříve odvezl z areálu výstaviště. 

6. Posuzování zvířat proběhne v pátek 23. 8. 2019 od 12 hodin bez přístupu veřejnosti. 

7. Pořadatelé ručí za řádné ustájení a krmení zvířat v době výstavy, neručí však za jejich úhyn 

během přepravy.  

8. Výstava končí v neděli 25. 8. 2019 ve 13 hodin. Dříve zvířata nebudou vydávána!  

9. Váš podpis na přihlášce bude považován za souhlas s výstavními podmínkami a též jako 

souhlas se zveřejněním osobních údajů o chovateli v katalogu výstavy (Zák.č. 101/2000 Sb.)  

 

VÝSTAVNÍ VÝBOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………… 

PSČ, pošta: ………………………………………….. tel.: ……………………………… 

 

Plemeno, barva, kolekce Pohlaví Tetování Cena /Kč/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Podpisem potvrzuji, že souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů v katalogu výstavy. 

Datum:      Podpis:  

mailto:martin.meska@seznam.cz

