CAT CLUB SOPOT KLUB MIŁOŚNIKÓW KOTÓW SERDECZNIE ZAPRASZA NA
XXXV i XXXVI MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
9-10.10.2021
2 certyfikaty
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi ul. Mickiewicza 49 84-230 Rumia.
BEZPŁATNY PARKING PRZED HALĄ
Patronat: Burmistrza Miasta Rumi P. Michała Pasiecznego
Wystawa organizowana w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19
1.
2.
3.
4.
5.

Wystawa będzie odbywać się bez udziału publiczności
Na terenie hali wystawowej wystawcy proszeni są o zachowanie dystansu 2m oraz noszenie maseczek zakrywających usta i
nos.
Klatki będą ustawione tak, aby zachować odpowiednie odległości między wystawcami.
Płyny do dezynfekcji będą rozstawione w kilku punktach hali oraz przy wejściu.
Przy ocenie kota może znajdować się tylko 1 osoba.

Zgłoszenia on-line: http://www.ccs.miau.pl lub irena.nalewaj@catshow.eu do 03.10.2021 lub do wyczerpania miejsc.
Numer konta bankowego Cat Club Sopot Klub Miłośników Kotów: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517 Pekao S.A. Uprzejme prosimy o
dokonanie wpłat na konto najpóźniej do 03.10.2021. Przy wpłatach na konto prosimy o podanie w temacie przelewu Imiona i
Nazwiska Wystawców oraz Imię i Przydomek Kota z rodowodu.
Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) przez Organizatora
Wystawy Cat Club Sopot oraz akceptacją wszystkich jego ustaleń. Organizator nie zapewnia krzeseł Wystawcom. Ocena sędziów jest
ostateczna i nie może być oprotestowana.
ZAPROSZENI SĘDZIOWIE
Panek Jarosłav
- Czechy
- kat. 1,3,4
Pankova Lucie
- Czechy/Słowacja
- kat. 2,3
Chadaj Marek
- Polska
- kat. 1,2,3,4
Pruchniak Ireneusz
- Polska
- Kat. 1,2,3,4
Pruś Małgorzata
- Polska
- Kat. 1,2
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty składu sędziowskiego
Prowadzący Wystawę: P. Romanowska-Karpińska Anna
SZEF STEWARDÓW: P. Andrzej Gawarkiewicz – Stewardzi proszę zgłaszać się na adres e-mail: andrzejgawarkiewicz92@gmail.com lub
tel. 511 033 006
1. Członkowie Cat Club Sopot: zniżka 20 zł na kota WYŁĄCZNIE przy zgłoszeniu na obydwa dni Wystawy.
2. Indywidualna ocena Kociaka ze zgłoszonego Miotu - 80,00zł na 1, jak i 2 dni Wystawy.
3. Zniżki nie łączą się. Zniżki nie dotyczą oceny indywidualnej Kociaka z Miotu.
Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości wycofania kota z Wystawy, po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe
życzenia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na Wystawę bez podania przyczyny.
Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Kota, bez względu na to, czy
Kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję/Regulamin Wystawowy FiFe- rozdz. 1.15 pkt. E
Oryginały potwierdzenia opłat należy przedstawić przy wejściu na Wystawę. W przypadku nie dokonania opłaty do wymaganego
terminu i braku potwierdzenia Cat Club Sopot ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika.
Pytania w sprawie Wystawy: biuro@catclub-sopot.pl tel.: +48 696 035 991 lub +48 501 088 649
Wystawcy zagraniczni – EURO

Klasy/class
1,3, 5, 7, 9, 11,12

2 dni
220 zł

1 dzień
40 euro

2 dni
60 euro

Kastraty Klasa 2, 4, 6, 8, 10
160 zł
200 zł
16 mioty/litters-min 3 kocieta
250zł
280 zł
14 Kot Domowy, Weteran
160 zł
180 zł
13c Ustalenie koloru
50 zł
Dopłata do podwójnej klatki dla
każdego Kota
100,00 -1 dzień; 150,00zl – 2 dni

30 euro
50 euro
20 euro
20 euro

50 euro
70 euro
35 euro

3.
4.
5.
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1 dzień
180 zł

UWAGA:

1. Organizator nie zapewnia
krzeseł Wystawcom.
2. Nie będzie dzielonych
klatek. Każdy Wystawca otrzymuje
pełną klatkę/klatki w zależności od ilości zgłoszonych kotów. (Jeśli zostaje zgłoszony 1 Kot Wystawca otrzymuje jedną
podwójną klatkę bez dodatkowej opłaty, jeśli wystawca zgłosi 2 koty, także otrzymuje jedną podwójną klatkę, 3 Koty tego
samego wystawcy-2 klatki, 4 Koty tego samego Wystawcy-2klatki, itd.
Ze względów bezpieczeństwa brak możliwości opłaty za wystawę gotówką - wyłącznie płatność na konto Cat Club Sopot do
03.10.2021r. nr konta: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517 Pekao S.A.
Klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w rzędach.
Wystawcy sami dokonują wyboru rzędu i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów.
Obowiązkiem Wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota/kotów (numery katalogowe z zawieszkami
znajdować się będą w kopertach z Dokumentami Wystawy).

Sobota
8:00 ~ 10:00
10:00 ~ 10:30
~10:30 ~ 15:00
~16:00
~ 17.30

PROGRAM WYSTAWY
Przyjmowanie kotów
Ustalenie koloru
Ocena kotów
Best in Show
Zakończenie wystawy

Niedziela
8:30 ~ 9:00
9:00 ~ 9:15
~9:15 ~ 14:00
~15:00
~ 16:30

Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu Wystawy.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE:
Na terenie Wystawy mogą uczestniczyć tylko Koty, które ukończyły 4 miesiące życia, są umieszczone w Katalogu i przeszły kontrolę
weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującymi regulaminami FiFe i FPL przez cały czas trwania Wystawy Koty muszą przebywać w klatkach.
Prośbę o ustalenie koloru prosimy składać na druku zgłoszenia na Wystawę. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu
Wystawy. Niedozwolona jest sprzedaż Kotów podczas trwania wystawy. Wystawca sprzedający Koty na terenie wystawy zostanie z
niej usunięty, a Kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku, gdy kot zostanie już oceniony).
WARUNKI WETERYNARYJNE:
1. Koty uczestniczące w Wystawie muszą być zachipowane (dotyczy także miotów), zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i
pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni
przed WYSTAWĄ.
2. Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.
3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko herpeswirozie, kaliciwirozie i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730
dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą.
4. Szczepienia przeciwko wściekliźnie obowiązują Koty Hodowców zagranicznych.
5. Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu(Reg. Wystawowy FIFe 3.5).
6. Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. Wystawowy FIFe 3.4).
7. Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u
kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej.
(Regulamin Wystawowy FIFe 3.8)

