
Výstavní podmínky :  
 
1.   Oblastní výstava „Třešťský jednorožec„ může být obeslána všemi plemeny čistokrevných 
      králíků, drůbeže a holubů, které jsou  registrovány a jejich majitelé jsou řádnými členy ČSCH. 
2.   Králíci mohou být vystavováni dle znění platného vzorníku.  
3.   Drůbež může být vystavována  ve voliérách 1,2, případně (1,3), ale do soutěže  se  
      započítávají výsledky voliér 1,2. Holubi se vystavují ve voliérách po 5 ks. 
5.   U prodejných zvířat uvádějte prodejní cenu. Za Vámi uvedenou bude zvíře prodáno. 
6.   Klecné se nevybírá 
7.   Uzávěrka přihlášek je : 15.9.2014 
8.   Přihlášky zasílejte na adresu Pavlík Jiří, Palackého 515, 589 01  Třešť, nebo telefon  
      č.720530491,případně e-mail pavlik.trest@seznam.cz 
9.   Příjem zvířat je 19.9.2014 do 08.00 hodin.  Po předchozí dohodě je možno zvířata  
      dovézt 18.9.2014 od 15.00 do 19.00 hodin. 
10. Zvířata doma zvažte a jejich váhu napište na p řepravku,  provádět se bude pouze  
      kontrolní vážení. Dle směrnic pro posuzovatele musí pořadatel zajistit vážení kromě králíků i  
      drůbeže 
11. Ocenění zvířat bude provedeno v pátek 19.9.2014 bez přítomnosti veřejnosti. Výsledky  
      posouzení budou zveřejněny bez záruky. V případě, že se výsledek  posouzení na  
      posuzovacím lístku a v katalogu bude lišit, za rozhodující bude považováno ocenění  uvedené  
      na oceňovacím lístku. 
12. Prodaná zvířata budou ihned vydávána. 
13. Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a uhradí škody vzniklé na  
      zvířatech během výstavy (na základě dohody s vystavovatelem). 
14. Za posouzení zvířat jsou odpovědni příslušní  posuzovatelé, tzn. že jejich rozhodnutí je  
      konečné. Odvolání do tohoto rozhodnutí nebude možné. Na výstavě nebudou ustaveny  
      odvolací komise. Veškeré reklamace lze uplatnit nejdéle do 31.10.2014 u pořadatele výstavy. 
15. Výstava končí dne 21.9.2014 ve 13.00 hodin. Od 13.00 hodin se uskute ční  na  
      výstavišti p ředání čestných cen a pohár ů zástupcem m ěsta Třešť. 
 
      Na základě novelizace veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. zákonem č. 308/2011 Sb. 
nepožadujeme potvrzení o provedené vakcinaci. Postačí čestné prohlášení, že zví řata byla 
vakcinována podle vakcina čního schématu : králíci proti moru a myxomatoze, dr ůbež a 
holuby proti newcastleské chorob ě. 

 


