
Hollywood Star Cats Show
14. -15. 05. 2016

2 jednodenní mezinárodní výstavy koček Praha
Hokejová hala Slavia, Vladivostocká 1460, Praha 10

zastávka Kubánské náměstí

Srdečně Vás zveme k účasti na FIFe mezinárodní výstavě koček, která bude probíhat ve dnech  
14. - 15. 5. 2016 v prostorách hokejové haly Slavia Vršovice. Tématem výstavy bude Hollywood a 
jeho hvězdy. 

Posuzovatelé: 
Stephe Bruin (NL) – AR, Henry Hornell (PL) – AR, Soňa Ivanková (SK) – I, II,
Jaroslav Pánek (CZ) – I, III, Yan Roca-Folch (FR) – AR, Glenn Sjöböm (SE) – I, II, III

Přihlášky: UZÁVĚRKA 6. 5. 2016 
Přihlášky čitelně vyplněné, potvrzené ZO, s dokladem o zaplacení zasílejte na e-mail: star-cats@seznam.cz

Platby pro členy ČSCH:
na účet ZO: 107-850230267/0100, KB, a.s. Mírové nám. 167, Litoměřice. Jako variabilní symbol uveďte členské číslo 
ČSCH, uvedené na přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vystavovatele

Třída 1 den

1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 450Kč

2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17 400Kč

13 a, b, c 0Kč

16 - vrh (min. 3 zvířata) dvojklec / jedno kotě z vrhu posouzení zdarma* 750Kč

příplatek za dvojklec pro 1 zvíře +400Kč
* Pro vybrané kotě z vrhu zašlete přihlášku zvlášť s poznámkou - Z VRHU!

Výstavní podmínky:
Řídí se výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést sami, stewardi budou k dispozici. 
Vystavovatelé mohou umístit kočky do klece podle svého výběru, při počtu 3 a více přihlášených koček vám klece 
rezervujeme. Židle nejsou k dispozici.

Veterinární podmínky:
všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy dle doby platnosti vyznačené 
a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (pet pasu). Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 
dní před termínem výstavy. Majitelé bílých koček předloží veterinární osvědčení o sluchu kočky. Zahraniční vystavovatelé 
se řídí také podmínkami pro přechod hranic.

Ubytování:
Hotel Mars; www.hotelmars.eu nebo více na www.booking.com a www.hotel.cz

Časový harmonogram: Veterinární přejímka: 7:30 - 9:30; Posouzení a BIS: SO 10:00 - 18:00, NE 9:30 - 16:00

Přihlášky, PR Lena Venclíková star-cats@seznam.cz; venclikova@seznam.cz; tel: 773 999 352

Stevardi Adéla Justová adela.justova@gmail.com

Prodejci Alena Opatrná momoiro@seznam.cz 

Více informací o výstavě a online přihlášku naleznete na www.starcats.cz


