Wystawcy zagraniczni – EURO

CAT CLUB SOPOT KLUB MIŁOŚNIKÓW KOTÓW
SERDECZNIE ZAPRASZA NA XXV & XXVI
MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
7-8 LIPCA 2018/2 certyfikaty
Hala Powiatowego Centrum Sportu
ul. Królowej Marysieńki 10 83-110 Tczew

BEZPŁATNY PARKING PRZED HALĄ
PATRONAT: Starosta Powiatu Tczewskiego P. Tadeusz Dzwonkowski
ZAPROSZENI SĘDZIOWIE
Mrs Marta Ziemianska (PL) I, II
Mr. Sebastian Pruchniak (PL) all breed
Mr. Luigi Comorio (IT) all breed
Mr. Jaroslav Panek (CZ) I, III, IVC
Mr. Biernaczyk Marcin (PL) III, IV

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty składu sędziowskiego
SZEF STEWARDÓW: Mrs Marzena Włodarska
Prowadzący Wystawę: Mr Roman Grabara
Termin przyjmowania zgłoszeń do 25.06.2018
Uwaga! Członkowie Cat Club Sopot: zniżka 20 zł na kota WYŁĄCZNIE przy zgłoszeniu na obydwa dni
Wystawy. Wszyscy: za 3-ego i następnego Kota zgłoszonego na 2 dni mniej o 50,00zł/kot. Promocje nie
łączymy. Promocje nie dotyczą Miotów oraz Kociąt w indywidualnej ocenie ze zgłoszonego Miotu.
Po terminie 25.06.2018 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.
Zgłoszenia elektroniczne (on-line) http://www.ccs.miau.pl aktywne od 07.05.2018 lub na adres:
listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax: 061 651 7041, mail: irena.nalewaj@catshow.eu
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 +48 694 693 304

Opłaty za uczestnictwo w Wystawie w dniu Wystawy + 30,00zł za Kota
Przy wpłatach na konto prosimy o podanie w temacie przelewu Nazwiska Wystawcy oraz Imię i
Przydomek Kota z rodowodu.
Numer konta bankowego CCS: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517 Uprzejme prosimy o dokonanie
wpłat na konto najpóźniej w dniu zamknięcia zgłoszeń elektronicznych..

Klasy/class

1 dzień

2 dni

1 dzień

2 dni

3, 5, 7, 9, 11,12

100 zł

160 zł

30 euro

50 euro

Klasa 1, 2, 4, 6, 10

80 zł

140 zł

25 euro

40 euro

16 mioty/litters

200zł

220 zł

50 euro

70 euro

14 Kot Domowy, Weteran

50 zł

100 zł

15 euro

30 euro

13B korekty/correction

50 zł

podwójna klatka/double cage

50 zł

20 euro
100 zł

20 euro

30 euro

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 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. Wymiary klatek
Wystawowych dla 1 Kota 60cm długość x 60cm szerokość x 65cm wys. Klatki nie mają pełnego dna.
UWAGA:
1.Klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.
2.Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów.
3.Obowiązkiem Wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota/kotów (numery
katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z Dokumentami Wystawy).
Sobota
PROGRAM WYSTAWY
Niedziela
9.00 ~ 10.30
Przyjmowanie kotów
9.00 ~ 9.30
10.45 ~ 11.00
Korekta
9.45 ~ 10.00
11.00 ~ 15.00
Ocena kotów
10.00 ~ 14.00
~ 17.00
Best in Show
~ 16.00
~ 18.00
Zakończenie wystawy
~ 17.00

Dyplomy będą wydawane po panelu BIS
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. Na
Wystawie obowiązuje zakaz sprzedaży Kociąt. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu Wystawy.
Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawca sprzedający Kocięta 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 wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż
2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. Kocięta do 7 miesiąca życia, nie muszą być szczepione
przeciwko wściekliźnie.
4. Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu(Reg. Wystawowy FIFe 3.5).
5. Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. Wystawowy FIFe 3.4).
6. 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. (Reg. Wystawowy FIFe 3.)

