Prihlášky:
Kompletne a čitateľne vyplnené prihlášky potvrdené vašou organizáciou, prihlášky
stewardov a žiakov zasielajte na e-mail: mackykosice®gmail.com (do poznámky uveďte
svoje meno), tel. kontakt: +421 944506045 . Za každú potrebu overovania prihlášky
z dôvodu nepresnosti alebo nečitateľnosti bude účtovaný poplatok 2,0 €. Nedoplatky je
nutné vyrovnať pri registrácií. Poplatok za prihlášku po uzávierke:+5,0 €

MAČKY KOŠICE
Vás srdečne pozývajú na
7. a 8. Medzinárodnú výstavu mačiek

Program výstavy (sobota aj nedeľa):

15. a 16.06.2019 Košice

07,30-09,30 hod:
09,30-10,00 hod:
10,00-14,00 hod:
16,00-18,00 hod:

(2 dni=2 certifikáty)
Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice
GPS: N 48.6981488, E 21.2336964999995

Špeciálna súťaž: Sobota: najkrajšia mačka s modrými očami
Nedeľa: najkrajší vrh

mačka/2 dni

42 €
42 €
42 €
15 €
30 €
60 €
30 €
+15 €

Všetky vystavované mačky musia byť v imunite proti panleukopénii, rhinotrachitíde
a kalicivírusu podľa druhu použitej vakcíny, doba od vakcinácie nesmie byť dlhšia ako
24 mesiacov a kratšia ako 21 dní pred výstavou. Očkovanie proti besnote musí byť
uskutočnené najneskôr 21 dní pred konaním výstavy až do vyznačeného dátumu
platnosti tohto očkovania. Všetky vystavované mačky musia čipované a mať platný pas.
Biele mačky musia mať veterinárne potvrdenie, že nie sú hluché.

Mrs. Kristiina Rautio, (FI) 1,2,4D
Mrs. Thea Friškovec (CH) all round
Mrs. Olga Komisarova, (EE) all round
Mr. Robert Lubrano (FR) 1,2, 4C, D
Výstavné poplatky
mačka/deň

Trieda: 1, 3, 5, 7, 9
25 €
Trieda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
25 €
Trieda: 13 a,b,c
25 €
Trieda: 14 (domáce mačky)
10 €
Trieda: 15 (mimo súťaž)
20 €
Trieda: 16 (vrhy, min. 3 mačiatka)
35 €
Trieda: 17 (veterán, min. vek 7 rokov)
20 €
Dvojklietka/1 mačka:
+10 €
3.a ĎALŠIA MAČKA Z TRIEDY 1-13 JE ZADARMO !
inzercia v katalógu, A5, pre chovateľov
inzercia v katalógu, A5, pre firmy

Rozmery klietky: 60x50x50

½ strany 15 €
½ strany 30 €

Výstavné podmienky:
Vystavovatelia môžu svoje mačky predviesť sami, stewardi budú k dispozícií. Výstava
je usporiadaná v súlade s pravidlami FIFE a FFS. Mačky sa musia nachádzať
v dekorovaných klietkach po celú dobu trvania výstavy. Umiestnenie mačky do inej
klietky bez vedomia výstavného výboru ako aj opustenie výstavy pred jej ukončením sú
dôvody na diskvalifikáciu. Vystavovatelia vystavujú na vlastnú zodpovednosť, žiadne
nároky na úhradu škody nebudú akceptované. Po registrácií si skontrolujte svoje údaje
v katalógu. Akékoľvek zmeny, prípadne zistené chyby nahláste výstavnému výboru ešte
pred posudzovaním zvierat. Všetky zmeny musia byť nahlásené písomne vopred,
najneskôr do 9,00 hod. príslušného dňa.

Pozvaní posudzovatelia:

Výstavná trieda

Preberanie zvierat a veterinárna kontrola
Korekcie, overovacia trieda
Posudzovanie a nominácie
Voľba BIS, Špeciálna súťaž

celá strana 25€
celá strana 40 €

Pre stewardov pripravený obed

Platba:
Uprednostňujeme platbu bankovým prevodom na ú č.:SK 97 0200 0000 0031 9084 3853,
SUBASKBX (0200) - VÚB banka, do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Je
možné platiť aj na mieste v hotovosti. Po termíne uzávierky nie je možné odhlásiť mačku
z výstavy a poplatok musí byť uhradený aj keď sa mačka výstavy nezúčastnila.
UZÁVIERKA A STORNO PRIHLÁŠOK: 3.6.2019
alebo do naplnenia kapacity výstavnej haly

Veterinárne podmienky:

Congress hotel Centrum Košice***(v centre), Južná trieda 2A, Košice,
info@hotel-centrum.sk, (10 min. od výstavnej haly),
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice,
ivvl@ivvl.sk, (12 min. od výstavnej haly, tiché miesto),
Hotel Bonaparte****, Šebastovská 4, 040 17 Šebastovce, info@bonapartehotel.sk
(8 km od centra), blízko maďarsko-slovenskej hranice (9 min. od výstavnej haly),
Penzion SET, Trieda SNP 85, Košice, penzionset@penzionset.sk, (6 min. od výstavnej
haly, menšie izby)

https://www.visitkosice.org/
Stoličky budú k dispozícií
Parkovanie zadarmo

Tešíme sa na Vás

