Výstavné podmienky na Klubovú
výstavu 2020
Výstava sa koná v dňoch 4.12.-6.12.2020 v DOME TECHNIKY v Žiline
1) Na výstavu je možne prihlásiť neobmedzený počet vtákov s uzatvorenými
registračnými krúžkami ročník 2019 a 2020. V rámci klubu súťažne - ocenené
budú kanáriky len s reg.číslom člena klubu ročník 2019 a 2020 na
reg.obrúčke čiernej a zelenej farby a zaplateným vstupným poplatkom, alebo
členským do termínu 31.10.2020. Obrúčky budú v prípade získania ceny
skontrolované. Ostatné kanáriky bez reg.čísla chovateľa v klube ročník 2019 a
2020 včítane vystavovateľov nie členov klubu budú súťažiť v OTVORENEJ TRIEDE.
Noví členovia,ktorí nahlásili svoje krúžky Výboru KLUBU vystavujú v KLUBOVEJ
výstave. V prípade vystavenia krížencov treba ku každému vtákovi k prihláške
doložiť kópiu tlačiva o preukaze pôvodu.
2) Prihlášky na výstavu je potrebné zaslať elektronicky na mariosec@yahoo.com
alebo SMS na tel.číslo 0911 736 000
3) Príjem kanárikov je v piatok 4.12.2020 od15,00 hod. do 20,00 hod.
4) Pri príjme je potrebné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska nie
staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom s uvedením, že sú klinický zdravé
a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz.
5) Kanáriky sa vystavujú vo vlastných výstavných klietkach. Farebné
kanáriky a krížence v kartónových, alebo plastových výstavných klietkach s
bielou napájačkou. Postavové kanáriky v predpísaných výstavných klietkach pre
daný druh.
6) Členovia klubu budú mať výstavný poplatok 1€. Poplatok platí pre 1-8
kanárikov,ostatné vystavené kanáriky od jedného chovateľa sú vystavené
zadarmo. Vystavovatelia v OTVORENEJ TRIEDE 2€. Vystavovateľ je povinný
odobrať výstavný katalóg v cene 5€ . Platbu za klietkové a katalóg je potrebné
uhradiť pri príjme vtákov 4.12.2020. Na účet čísloSK55 8360 5207 0042 0712
3436 je možné uhradiť sponzorské príspevky s uvedením mena darcu, firmy.
7) Kŕmenie počas výstavy zabezpečí usporiadateľ.
8) Posudzovanie sa uskutoční v sobotu 5.12.2020, podľa štandardov pre
jednotlivé druhy kanárikov.
9) Vystavovateľ , ktorý chce vystavené exponáty predať, označí ich v prihláške s
uvedením ich predajnej ceny. Predaj sa uskutoční počas trvania výstavy.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na poplatok 10% z predajnej ceny za
sprostredkovanie predaja.
10) Odovzdanie cien sa uskutoční v nedeľu 6.12.2020
11) Uzávierka prihlášok je dňa 22.11.2020
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