Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů
vzniklých na bázi holuba poštovního 2019
19. října 2019 ve výstavní hale v Újezdě u Brna
Pořadatel výstavy: Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů
Přihlášky zasílejte: Ondřej Matouš, Třešňová 3021, 289 23 Milovice
tel.: 775 994 339, e-mail: ondra.matous@centrum.cz

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Výstava může být obeslána pouze holuby plemen sdružených v klubu chovatelů gigantů a
ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. 4. členné kolekce
vyznačte na přihlášce. Prosíme, vyplňujte přihlášky čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM Soutěžit se bude v kategorii jednotlivců o nejlepší holubici a holuba výstavy, bude udělen
titul šampión výstavy v 8 kategoriích – barevných rázech (modrý pruhový a pruhový,
kapratý, bílý, bělouš, plnobarevný, ostatní), dále bude udělen pohár na nejlépe oceněnou
kolekci výstavy. Řazení holubů bude podle pohlaví!!! Dbejte na správné vyplnění
pohlaví. Případnou změnu pohlaví při zaklecování, musí chovatel označit na výstavní
kleci a nahlásit pořadatelům, jinak bude holub posouzen dle přidělené kategorie. Tato
výstava je součástí celoroční soutěže o Mistra klubu pro rok 2019. Vystavit je možno
libovolný počet holubů, ale do soutěže jich bude započítáno 8 nejlépe oceněných. Přihlášky
vyplňte na jednom tiskopise a zašlete pořadateli. Dle potřeby je možné přihlášky kopírovat.

Uzávěrka přihlášek: 6. 10. 2019!!!

Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení a vzniklé škody během
výstavy. Neručí za úhyn, poškození a ztrátu zvířat během přepravy. V případě nekonání se
výstavy z důvodu tzv. vyšší moci, bude vystavovatelům vrácena procentuální část poplatků
po odečtení nutných nákladů pro zajištění výstavy.

Veterinární podmínky:
Holubi musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy
vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Ve všech případech, kde se hovoří o „potvrzení“,
musí být doklad stvrzen podpisem chovatele.

Výstavní poplatky:
Klecné
Katalog :

člen klubu 20,00 Kč, ostatní 40,00 Kč
30,00 Kč

Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy, který bude mít garantován po celou
dobu výstavy. Veškeré poplatky spojené s výstavou budete mít možnost zaplatit v době od
doby příjmu zvířat přímo na výstavišti. Nevyzvednuté katalogy, budou-li požadovány,
budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady. Mladí chovatelé mají možnost
vystavit libovolný počet zvířat, za čtyři z nich jsou osvobození od placení klecného. Tato
sleva se však nevztahuje na prodejná zvířata.
Výstava bude otevřena v sobotu od 9.00 do 12.00. Zvířata budou vydávána
chovatelům po 12.00 hodině.
1.0 mladý
0.1 mladý

800 g – 1.100 g
750 g – 1.000 g

Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat.

Prodej zvířat:
Bude realizován pouze prostřednictvím výstavní kanceláře. Prodejní cena musí být uvedena
v přihlášce. Prodávající obdrží 100% z realizované kupní ceny. Kromě uvedené prodejní
ceny zaplatí kupující výstavnímu výboru 10% provizi. Pokud se vystavovatel rozhodne po
odeslání přihlášky na výstavu (resp. během výstavy) své prodejné zvíře změnit na
neprodejné, musí si ho sám koupit, tzn. výstavní pokladně zaplatí 10% z inzerované ceny
zvířete. POUZE pro členy klubu je připraven tradiční trh holubů.
Holubi musí být na výstavišti v pátek 18. 10. 2019 do 12.00 hodin. Posuzování se koná
v pátek 18. 10. 2019 bez přístupu veřejnosti.

UBYTOVÁNÍ: členi klubu si mohou rezervovat ubytování v novém penzionu nedaleko
výstaviště, kde proběhne i slavnostní vyhodnocení výstavy, cena za 1 lůžko je 450,- vč.
snídaně. Rezervaci pokojů proveďte do 1. 10. u př. Albrechta – tel.: 602 725 035,

e-mail:alb.j@centrum.cz.

