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KKlluubb  MMiiłłoośśnniikkóóww  KKoottóóww  
Cat Club Sopot 

www.catclub-sopot.pl    

e-mail: biuro@catclub-sopot.pl 
nr konta bankowego: 47 2490 0005 0000 4520 2343 8156 

           ul. Armii Krajowej 94  81-824 Sopot 

 
REGON: 220089917 

 

 

Zapraszamy serdecznie na 

XIX & XX MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH 5-6 LIPCA 2014 r. PUCK (sobota-niedziela) 

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18 

BEZPŁATNY PARKING PRZED HALĄ 

BREED BIS MCO współorganizator forum Miaukunowo - 5 lipca 2014 r. sobota 
PATRONAT: WÓJT GMINY PUCK P. Tadeusz Puszkarczuk  

PATRONAT HONOROWY: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji DR KAZIMIERZ PLOCKE 

PATRONAT MEDIALNY: TWOJA TELEWIZJA MORSKA 

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE 

   

Mrs Anne Gro Edstrom (NO) - all breed 

Mrs Nurit Pahl               (IL)   - all breed 

Mr. Ireneusz Pruchniak        (PL)   - I, II, III 

Mrs  Svetlana Stoliarova      (BY)   - all breed 

Mr. Vladimir Isakov (BY)  - I, II, III 

Skład sędziowski może ulec zmianie   

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 23 CZERWCA 2014 roku 
Potwierdzone przez klub macierzysty zgłoszenia prosimy  przesłać na adres: 

listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax:  061 651 7041, mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu 

zgłoszenie elektroniczne:  http://www.ccs.miau.pl     

Oryginały zgłoszeń i potwierdzenie opłaty za wystawę proszę dostarczyć przy wejściu na wystawę.  Liczba miejsc ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń może 

zostać zamknięte wcześniej. Organizator zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz akceptacją wszystkich jego ustaleń. Organizator nie zapewnia krzeseł 

Wystawcom. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie może być oprotestowana. Wymiary klatek Wystawowych: 60cm długość x 60cm szerokość x 65cm wys. 

Klatki nie mają pełnego dna, tylko siatkę. 

Dodatkowe informacje:  www.catclub-sopot.pl     e-mail: biuro@catclub-sopot.pl    tel. kom. 501 088 649; 696035991 

Chętnych do pracy stewardów prosimy o zgłaszanie się na adres ari-gan@wp.pl (temat-STEWARD) lub tel. 601 949 707, (przewidujemy gratyfikację oraz 

posiłek).  UWAGA: Ilość miejsc ograniczona.         

 SZEF STEWARDÓW: Mrs. Marzena Włodarska 

PROWADZENIE BEST IN SHOW: Mr Roman Grabara 

 Wystawcy zagraniczni - EURO 
    

klasy: 1 dzień 2 dni 1 dzień 2 dni  

1,3, 5, 7, 9, 11,12 100 zł 160 zł 40 euro 50 euro  

2, 4, 6, 8, 10,  90 zł 130 zł 30 euro 40 euro  

16 mioty 180 zł 250 zł 50 euro 65 euro  

14, 15 (bez miotów),17 80 zł 100 zł 20 euro 30 euro  

13B korekty 40 zł   10 euro    

podwójna klatka 50 zł 80 zł 20 euro 30 euro  

Opłaty za uczestnictwo w Wystawie w dniu Wystawy +10zł 

Przy wpłatach na konto prosimy o podanie w temacie przelewu Nazwiska Wystawcy oraz pełnego Imienia Kota z rodowodu. 
Numer konta bankowego CCS: 53 2490 0005 0000 4600 3161 4294  
Uprzejme prosimy o dokonanie wpłat do dnia 29.06.2014. 

   
 WYSTAWCO 
Przypominamy 

wystawcom o 

obowiązku  

posiadania ze 
sobą  

oryginalnego 

zgłoszenia na wystawę potwierdzonego  pieczątką  macierzystego Klubu (tylko dla wystawców spoza FPL ), jak również potwierdzenia 

dokonania opłaty wystawowej. Brak natomiast potwierdzenia opłaty wystawowej spowoduje jej ponowne pobranie. Po przesłaniu zgłoszenia i 
umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to czy zostanie on oceniony, czy będzie 

miał absencję. 

UWAGA: Zgodnie z przepisami FIFe przez cały czas trwania wystawy koty muszę przebywać w wyznaczonych klatkach, aż do oficjalnego 

zakończenia WYSTAWY. Informujemy, że wydawanie dyplomów i kart ocen kotów biorących udział w wystawie będzie się odbywać po Best 
In Show, zarówno w sobotę jak i w niedzielę! Warunki weterynaryjne: Koty uczestniczące w Wystawie muszą być zachipowane, zdrowe, 

wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej 

niż 3 dni przed WYSTAWĄ. Obowiązkowe są szczepienia przeciw katarowi kociemu i panleukopenii, dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 

dni) i nie później niż 15 dni przed WYSTAWĄ. Koty białe muszą posiadać atest słuchu (Regulamin Wystawowy FIFe art. 3.4 i 3.5). 
Wystawiane koty muszę mieć OBCIĘTE PAZURKI. Prawo wstępu na teren WYSTAWY maję koty, które ukończyły 4 miesiące, są 

umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. Obowiązkowe są szczepienia przeciw wściekliźnie wykonane nie wcześniej niż 2 

lata (730 dni), nie później niż 15 dni przed Wystawą. Kocięta do 6 miesiąca życia, nie muszą posiadać szczepień przeciwko wściekliźnie.  

Niedopuszczalne jest przenoszenie numerków. Prośbę o umiejscowieniu kotów prosimy wstawić do zgłoszenia kota. Przeniesienie kota i 

numerka spowoduje usunięcie kota z Wystawy bez zwrotu opłaty. 
Baza noclegowa: http://meteor-turystyka.pl/noclegi,wille,puck,60.html ; http://www.zameksobieski.pl ; www.ossdelfin.pl 

http://www.fajnewczasy.pl/noclegi/puck/apartamenty/52611 ; http://www.eholiday.pl/tanio-puck-35118.html ;  http://www.domnadzatoka.pl ; 

  http://brown.org.pl ; http://www.hotelwieniawa.com ; http://www.octopus.si.pl ; http://apartamentzatoka.dobrynocleg.pl ;  

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 ~ 16.00 Ocena kotów 10.00 ~ 14.30 

~ 17.00 Best in Show/ BREED BIS MCO ~  15.30 

~ 19.00 Zakończenie wystawy ~  17.00 
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