
Správne, kompletne a čitateľne vyplnené prihlášky potvrdené a podpísané Vašim OZ, 
prihlášky stewardov a žiakov zasielajte na adresu:
Dr. Marcela Adamcová, Komenského 18 D, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: kronenfeld@ocicat.sk, mobil: +421 905 891 009.

Výstavné poplatky prosíme uhradiť bankovým prevodom, číslo účtu bude zaslané 
v potvrdení o prijatí.

UZÁVIERKA A STORNO PRIHLÁŠOK: 01.10.2016

PROgRAm VýSTAVy:
Preberanie zvierat: 07:30 – 09:30 hod (sobota) / 08:00 – 09:30 hod (nedeľa)
Korekcie, overovacia trieda: 09:30 – 10:00 hod
Posudzovanie zvierat: 10:00 – 14:00 hod
BIS: 16:00 – 18:00 hod

Predpokladaní posudzovatelia:
Katarína Báliková (SK) – I., II.
Yan Roca Folch (FR) – all round
Gerardo Fraga y Guzmán (ESP) – all round
Jaana Jyrkinen (FIN) – all round

15. a 16. Medzinárodnú výstavu Mačiek v Banskej Bystrici
15. – 16. október 2016 (2 dni = 2 certifikáty)

CAT CLUB Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na

POZOR ZMENA MIESTA: Aula Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bernolákova ul. 8 (pri NOVA-MED-e)

Výstavná trieda 1 deň vystavovatelia 
pre členov FFS

2 dni vystavovatelia 
pre členov FFS

Mačka / kocúr – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 28 € 45 €

Kastráti – 2, 4, 6, 8, 10 23 € 38 €

Kontrolná trieda – 13, Domáce mačky – 14, Veteráni – 17, Mimo súťaž – 15 15 € 25 €

Vrh (dvojklietka, min. 3 mačiatka) – 16 40 € 70 €

Tretia a ďalšia mačka zľava 5 € na deň

Špeciálna kategória – dospelý pár (nekastrované) 20 € 30 €

Príplatok za dvojklietku 7 € na deň

POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU PO UZÁVIERKE = + 5 €/deň. 

Inzercia v katalógu – Celá strana 20 €, 1/2 strany 10 €. Za každé overovanie telefonicky alebo faxom 
z dôvodu nepresnosti alebo nečitateľnosti prihlášky bude účtovaný poplatok 2 €. Nedoplatky 
je nutné vyrovnať pri registrácii. Všetky zmeny musia byť nahlásené písomne vopred, najneskôr 
do 9:00 hod. výstavného dňa. Darčeky, katalóg a kokardy pre každého vystavovateľa sú v cene – 
zdarma! Veľkosť klietky 50 × 50 × 60 cm.

Veterinárne podmienky:
Očkovanie proti panleukopénii a rhinotrachitíde uskutočnené najmenej 1 mesiac a najviac 1 rok 
pred výstavou. Očkovanie proti besnote najmenej 1 mesiac pred výstavou, v súlade so schémou 
výrobcu. Biele mačky musia mať potvrdenie od veterinára o vyšetrení sluchu. Všetky mačky musia 
byť čipované!

Výstavné podmienky:
Vystavovatelia môžu svoje mačky predviesť sami, stewardi budú k dispozícii. Vystavovatelia 
vystav ujú na vlastnú zodpovednosť. Nároky na odškodnenie nebudú akceptované. Mačky sa musia 
nachádzať v dekorovaných klietkach po celý čas výstavy. Umiestnenie mačky do inej klietky bez 
vedomia výstavného výboru a opustenie výstavy pred jej ukončením vedie k diskvalifikácii!! Prihlá-
sením sa na výstavu vystavovateľ akceptuje výstavné podmienky, dokumenty, Výstavný poriadok 
FFS a FIFe a súhlasí s poskytovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Ubytovanie:
HOTEL LUX (cca 7 min autom od výstavnej haly, mačky zdarma!) www.hotellux.sk
HOTEL DIXON www.dixon.sk, www.ubytujsa.sk

tešíme sa na vašu návštevu !

CAT CLUB 
Banská Bystrica

Špeciálne SÚŤAŽe:  

NAJKRAJŠÍ CHOVNÝ PÁR

NAJLEPŠÍ CHOVATEĽ VÝSTAVY

Informácie na Facebooku


