
Hotel Olympik Tristar, PRAHA
Praha 8, U Sluncové 14, Metro C - Invalidovna, www.olympik.cz

2 jednodenní mezinárodní výstavy koček všech plemen- FIFe, ZO ČSCH Star Cats
speciální soutěž plemen Burmilla (so) a Maine Coon (ne)

Posuzovatelé:
Laura Burani, IT – AR, Luigi Comorio, IT – AR, Barbro Helmer, SE - III, Daria Lukasik, PL – II,
MVDr. Květa Mahelková, CZ – AR, Helen Reiter, DE – I+II+III   
změna a doplnění posuzovatelů vyhrazeny

Přihášky:
UZÁVĚRKA  10.5.2012  Přihlášky  čitelně vyplněné, potvrzené ZO, s dokladem o zaplacení zasílejte na e-mail:  
star-cats@seznam.cz  případné dotazy zodpoví paní Seidlerová – 777 073 906

Platby:
na účet ZO: 107-850230267/0100, KB, a.s. Kongresové centrum, Praha 4. Jako variabilní symbol uveďte člen-
ské číslo ČSCH, uvedené na přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vystavovatele. Poplatek za blbost 
(chybně uvedené údaje, nutnost telefonického ověřování) je  50,- Kč. 

Klecné  třída:     1 den      2 dny
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12    650,-Kč     1200,-
2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17   550,-Kč  |kastráti,domácí, veteráni,mimo soutěž| 1000,-         
13 a, b, c + 18      250,-Kč  |novici, kontrolní, kontrola barvy, ověřovací|
16 – vrh  min. 3 zvířata (dvojklec v ceně) 1000,-Kč     1800,-
příplatek za dvojklec pro jedno zvíře  +400,-Kč  |omezený počet|

Výstavní podmínky:
Řídí se výstavním řádem ČSCH-SCHK.Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést sami, stewardi budou k dis-
pozici. Klece budou řazeny dle abecedy, židle budou k dispozici. 

Veterinární podmínky:
všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a  komplexu kočičí rýmy dle 
doby platnosti vyznačené a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (pet pasu). Prvotní vakci-
nace musí být provedena nejpozději 21 dní před termínem výstavy. Majitelé bílých koček předloží vet. atest 
o sluchovém vyšetření kočky. 

Ubytování : hotel Tristar, Olympik, Artemis  - www.olympik.cz 

přihlášky |Marta Seidlerová|star-cats@seznam.cz |777 073 906
PR a inzerce |Lena Vencliková| venclikova@seznam.cz |773 999 352
Stewardi, žáci |Adéla Justová| adela.justova@gmail.com
Prodejci |Alena Opatrná| momoiro@seznam.cz| 737 710 539

Pro více informací a aktuality navštivte www.starcats.wz.cz


