Fédération Internationale Féline
Federácia Felis Slovakia
Mačky Žilina, o. z., www.mackyzilina.sk
Český svaz chovatelů - SCHK Ostrava, www.kockyostrava.cz
Vás srdečne pozývajú na

18. česko-slovenskú výstavu mačiek
/2 medzinárodné výstavy - 2 krajiny/

“CAT BORDER SHOW“
28. apríl 2018 Frýdek-Místek (CZ) – Hala POLÁRKA
29. apríl 2018 Žilina (SK) – Hala TENNIS POINT
(Za plavárňou 3937/1, 01008 Žilina)
GPS: N 49.211325, E 18.747745
ŽILINA – špeciálna výstava korytnačinových mačiek
Prihlášky mačiek, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na každú výstavu zvlášť.
Na prihlášku uveďte Vašu e-mailovú adresu.

Ostrava (CZ)
Monika Mulková
Středová 1531, 73532 Rychvald, CZ
Tel.: +420 596 530 631
Mobil: +420 731 152 173

Žilina (SK)
Mačky Žilina, o.z.
Bitarová 202, 01004 Žilina, SK
Informácie: Alena Mehlyová
Mobil: +421 903 138 447

e-mail: kocky.ostrava@seznam.cz
web: www.kockyostrava.cz

e-mail: mackyzilina@gmail.com
web: www.mackyzilina.sk

Uzávierka prihlášok: 20. apríl 2018
Ubytovanie – Show Hotel (5 min od miesta výstavy):
Hotel Dubná Skala****, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina, SK
tel: +421/41/5079103, hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk
(2-postel. izba - 70 € (+0,7 € mestská daň,10 € raňajky, mačky zdarma)

Výstavné poplatky:

1 mačka/1 výstava

Trieda: 1-12
Trieda: 14, 15, 17
Trieda: 16 (vrh)
Dvojklietka/1 mačka:
Inzercia:

30,- €
20,- €
40,- €
+ 10,- €
1 strana 25,- €, 1/2 strany 15,- €

MVK Ostrava: poplatky bankovým prevodom, resp. poukážkou typu A na č.účtu:
309 940 383/0300, (Český svaz chovatelů), Var. symbol: číslo Vašej členskej legitimácie
ČSCH, ktoré uveďte kvôli identifikácii aj na prihláške na výstavu . Zahraniční
vystavovatelia platia priamo na výstave.
MVM Žilina: poplatky sa platia priamo na mieste.
Pozvaní posudzovatelia:
Mr. Vladimir Isakov (BY) all round
Mr. Boris Lupan (RU) 1, 2, 3, 4C
Mr. Veikko Saarela (FI) all round

Mr. Robert Lubrano (FR) 1, 2, 4D
Mrs. Pia Nyman (FI) 1B, 2, 3, 4

Program výstavy:
07.00 – 08.30 hod.: preberanie mačiek a veterinárna kontrola
08.00 – 09.00 hod.: hlásenia opráv
10.00 – 14.00 hod.: posudzovanie a nominácie
16.30 – 18.30 hod.: Best in Show
18.30 hod.: ukončenie výstavy
Veterinárne podmienky:
Očkovanie proti besnote musí byť uskutočnené najneskôr 21 dní a najskôr dva roky pred
konaním výstavy. Všetky vystavované mačky musia byť v imunite proti panleukopénii a
rhinatrachetíde podľa druhu použitej vakcíny, doba od vakcinácie nesmie byť dlhšia ako
730 dní. Majitelia bielych mačiek musia mať veterinárny atest, že mačky nie sú hluché.
Výstavné podmienky:
Vystavovateľov, ktorí zaslali prihlášku e-mailom, žiadame o potvrdenie členstva v ZO.
Vystavovateľ, ktorého prihláška bude nečitateľná alebo neúplne vyplnená, zaplatí pri
preberaní mačiek 5,- € za každý uskutočnený telefónny hovor potrebný na doplnenie dát.
Premiestňovanie klietok mačiek vedie k diskvalifikácii. Predčasné opustenie výstavy bez
povolenia riaditeľa výstavy má za následok anulovanie výsledkov.
Vystavovatelia vystavujú na vlastné nebezpečenstvo.
STOLIČKY NEBUDÚ K DISPOZÍCII!

