
      

Klub farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku . 

 

 

   Výstavné podmienky na Klubovú výstavu 2014 
 

Výstava sa realizuje ako samostatná expozícia KCHFPKaK na Slovensku počas 

konania XVII. Celoštátnej  výstavy zvierat na výstavisku Agrokomplex Nitra pre 

verejnosť sprístupnenú v dňoch 22.-23.11.2014 

1)  Na výstavu je možne prihlásiť neobmedzený počet vtákov s uzatvorenými 

registračnými krúžkami ročník 2013 a 2014. V rámci klubu súťažne - ocenené budú 

kanáriky len s reg.číslom člena klubu ročník 2013 a 2014 na reg.obrúčke, čiernej a 

zelenej farby a zaplateným vstupným poplatkom, alebo členským do 

termínu30.9.2014. Obrúčky budú v prípade získania ceny skontrolované. Ostatné 

kanáriky bez reg.čísla chovateľa v klube ročník 2013a2014 včítane vystavovateľov 

nie členov klubu budú súťažiť v rámci otvorenej kategórie. U farebných kanárikov 

budú ocenené kanáriky z výstavnej triedy I až XV. Novinky budú zaradené do XVI. 

výstavnej triedy. Budú  posúdené s možnosťou udelenia čestnej ceny. 

V prípade vystavenia krížencov treba ku každému vtákovi k prihláške  doložiť kópiu 

tlačiva o preukaze pôvodu, alebo cites tlačivo. 

2) Prihlášky na výstavu je potrebné zaslať na adresu : 

Karol Podolinský , Michalská č.29 . 060 01 Kežmarok poštou , alebo elektronicky na 

karolpodolinsky@zoznam.sk , alebo zofiapodolinska@gmail.com  

3) Príjem kanárikov  vo štvrtok dňa 20.11.2014 od 12,00 hod. do 20,00 hod. 

4) Pri príjme je potrebné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska nie 

staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom s uvedením, že sú klinický zdravé 

a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. 

5) Klietkové je 2€ za každý vystavený exponát. Členovia klubu vystavujúci vo 

vlastných výstavných klietkach(kartónových alebo oblúkových)budú mať výstavný 

poplatok 1€. Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 5€ . Platbu za 

klietkové a katalóg je potrebne uhradiť pri príjme vtákov 20.11.2014. Na účet číslo: 

0093317663/0900 je možné uhradiť sponzorské príspevky s uvedením mena darcu, 

firmy. 

6) Kŕmenie počas výstavy zabezpečí usporiadateľ. 

7) Posudzovanie sa uskutoční v piatok 21.11.2014, podľa štandardov pre 

jednotlivé druhy kanárikov  zahraničnými  posudzovateľmi. 

8) Vystavovateľ , ktorý chce vystavené exponáty predať, označí ich v prihláške 

s uvedením ich predajnej ceny. Predaj sa uskutoční počas trvania výstavy. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na poplatok 10% z predajnej ceny za 

sprostredkovanie predaja. 

9) Odovzdanie cien sa uskutoční v nedeľu 23.11.2014  

10) Uzávierka prihlášok je dňa 10.11.2014. 

 

 

 

Kontakt: 00421 905 694 123 

 

Výbor klubu 

 

mailto:karolpodolinsky@zoznam.sk
mailto:zofiapodolinska@gmail.com

