
Přihláška na speciální výstavu Klubu chovatelů králíků stříbřitých malých 

 

Termín konání: 12. listopadu 2011 v Týništi nad Orlicí 
 10.11. 2011 - příjem zvířat od 14.00 do 20.00 hodin 

 11.11. 2011 - příjem zvířat do 8.00 hodin, posuzování, typizace 

 12.11. 2011 - otevřeno pro veřejnost od 8.00 - 12.00 hodin, členská schůze od 10.30 hodin 

 
 

Uzávěrka přihlášek: 22. října 2011.  Termín nutno dodržet !  Zašlete ji na adresu: 

 Marie Turynová, Kostnická 214, 530 06 Pardubice 6, nebo e-mail:    turynova.m@seznam.cz 

 

Pokud odešlete přihlášku mailem, obdržíte štítky pro samozaklecování zvířat. Obdržené štítky vytiskněte 

2x a doplňte o případné změny. Štítky z 1.výtisku rozstříhejte a doplněné o váhu použijte na klece zvířat, 

2.výtisk odevzdejte při přijmu k provedení změn v PC. V případě, že neobdržíte potvrzení přihlášky, 

kontaktujte prosím jednatelku a ujistěte se, že Vaše přihláška byla zpracována !  

Informace na telefonu: 731 175 589 
Příjem zvířat od ostatních vystavovatelů bude osobní. Králíky přivezte již zvážené, urychlí to vaše 

odbavení. 
 

Kolekce: Přihlašujte pouze 4 členné kolekce, nebo jednotlivce, aby podmínky pro vyhodnocení soutěže byly pro   

všechny stejné. Pozor na sourozenecké kolekce 2 + 2: buď 2 + 2 mláďata, nebo 2 + 2 dospělí ! Sestavení 

kolekcí bude kontrolováno klubovým registrátorem. Možnosti sestavování kolekcí najdete ve Vzorníku. 
 

Poplatek: Klecné á 10,- Kč za králíka pro členy klubu, 20,- Kč pro nečleny. Katalog pro vystavující členy klubu je 

zdarma, pro ostatní 20,- Kč. Poplatek za nocleh á 100,- Kč za osobu a noc, nečlenové á 120,-Kč. Pro zaplacení 

zvolte nejjednodušší způsob - zaplacení na výstavě. 
 

Podmínky: Společně s králíky je nutné předat veterinární potvrzení o očkování králíků a zdravotní bezzávadnosti chovu. 

                                           Bez tohoto potvrzení nebudou králíci na výstavu přijati! 

  

Na přihlášce:  - uvést způsob dopravy na výstavu (vl. dovoz, pověření) a z výstavy (vl. odvoz, pověření)  

 - podpisem potvrdit souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu 

 - objednat nocleh 

 - u prodejných králíků uvést pevnou cenu, která Vám bude vyplacena v plné výši. Částka pro kupujícího bude

   navýšena o 10% ve prospěch klubu. Rodokmeny přiložit již k přihlášce nebo předat u příjmu zvířat. 
  

Za výbor klubu Marie Turynová 

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

Speciální výstava klubu chovatelů králíků stříbřitých malých 12. 11. 2011 Týniště nad Orlicí 

 

Plemeno Pohlaví Tetování LU Tetování PU Druh kolekce Prodejní cena 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Jméno a adresa vystavovatele: ................................................................................................................................................................. 
 

  ................................................................................................................................................................. 
   
 

 zaškrtněte prosím níže uvedené volby dle Vašich požadavků ...  
 

Doprava zvířat na výstavu:  dovezu osobně     doveze člen klubu: ........................................ 
 

Doprava zvířat z výstavy:  odvezu osobně     odveze člen klubu: ........................................ 
 

Požadavky na nocleh:   nocleh čtvrtek 11.11.  nocleh pátek 12.11.  nepožaduji nocleh 
 

Souhlasím s výstavními podmínkami a svým podpisem schvaluji zveřejnění mé adresy v katalogu vystavovatelů. 

 

Dne: .............................................................    Podpis: ............................................................................................  


