
Český svaz chovatelů ZO Letovice Vás zve k návštěvě a k obeslání tradiční výstavy 

králíků, holubů a drůbeže, která se koná 30. června a 1. července 2018 v prostorách areálu 

Masarykovy střední školy v Letovicích (ulice Tyršova).  

 

Výstavní podmínky  

1. Výstavu je možno obeslat řádně registrovanými čistokrevnými králíky, kroužkovanou 

drůbeží a holuby. 

Králíky je možný vystavit v kolekcích dle vzorníku nebo jednotlivce, v případě kolekcí 

je nutné kolekci vyznačit v přihlášce, jinak nebude vyhodnocena jako kolekce. 

Drůbež hrabavá 1:2, vodní 1:1.  

Pro holuby budou připraveny klece pro jednotlivce. 

V přihlášce prosím uvádějte celé názvy plemen včetně barevných rázů (nepoužívejte 

zkratky). 

2. Veškerá vystavená zvířata musí být v dobrém zdravotním stavu a bez příznaků 

jakéhokoliv onemocnění. Vystavovatel podáním přihlášky potvrzuje, že vystavená 

zvířata jsou zdráva, vakcinována a jsou dle vakcinačního schématu v imunitě proti 

příslušným nákazám. 

3. Příjem zvířat bude v pátek 29. června 2018 od 12:00 do 15:00.  Pozdější nebo 

dřívější příjem zvířat výjimečně a po předchozí domluvě. Od 15:00 bude začínat 

posuzování!  

Zvířata je zapotřebí dodat na výstavu zvážená, při zaklecování je nutné zapsat 

hmotnost. 

4. Výdej zvířat bude v neděli 1. července 2018 po vyhlášení výsledků výstavy (cca po 

16:30). 

5. Posuzování zvířat proběhne v pátek 29. června 2018 od 15:00. 

6. Uzávěrka přihlášek je 15. června 2018. Přihlášky zasílejte přednostně e-mailem na 

adresu: kvapil.24@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Jan Kvapil, Borotín 175, 679 

37 Borotín, případně mobil 777 799 833 (v pracovní dny po 18:00). 

7. U prodejných zvířat musí být v přihlášce stanovena pevná cena, kterou obdrží 

vystavovatel. Pořadatel k této ceně přičte 10%, nutno dodat rodokmeny. 

8. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat. 

9. Podáním a podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s uvedením osobních a 

kontaktních údajů z přihlášky v katalogu výstavy. 

10. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 30. června 2018, 9:00 – 19:00, v neděli 

1. července 2018  9:00-16:00 hod. 
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   Přihláška na výstavu drobného zvířectva  

v Letovicích 30.6. - 1.7.2018 

 

Vystavovatel:…………………………………………………………. 

Adresa:………………………………………………………………… 

Telefon, e-mail:………………………………………………………. 

Pohlaví Plemeno Tetování, číslo kroužku Kolekce Cena 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

S výstavními podmínkami souhlasím. Taktéž souhlasím, aby mé osobní údaje byly 

zveřejněny ve výstavním katalogu. 

 

V ……………………    dne ……..……….   2018.      Podpis chovatele …………………………. 


