
Strakatá výstava nanečisto 
 

 

PROPOZICE 
pořadatel: chovatelská stanice Libachar a spolek strakáčů 

Datum: 3. 6. 2017 

Kde: Hlinsko v Č. – Blatno, areál Cihelka, 

 

 

 

 

 

 

 

GPS: 49°45'11.82"N 15°55'49.36"E 

 

Uzávěrka přihlášek a vstupní poplatek (příspěvek na organizaci): 

                                   do 10. 5.  2017 -  150,- Kč /pes  

                                   do 20. 5. 2017 – 200,- Kč/ pes 
 
platbu odešlete na číslo účtu: 278019101/0300 
VS = telefonní číslo uvedené na přihlášce.  

Potvrzení o platbě odešlete spolu s přihláškou.  

přihlášku je možné zaslat elektronicky: hellachar@gmail.com 

                                                         poštou: Libuše Charousová, 
                                                                        Havlíčkova 137,   

                                                                        539 01 Hlinsko                                                                                                
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10 dní před výstavou obdržíte vstupní list, což je doklad potvrzující Vaše přihlášení spolu s údaji 
k výstavě.  (poštou, případně emailem) 
Vstupní list opravňuje ke vstupu jedné osoby a psa.  
Pro všechny ostatní návštěvníky je vstupné dobrovolné. 
Při vstupu obdržíte katalog výstavy. Součástí výstavy bude pro každého vystavovatele diplom, Info, 
posudkový list, dárek. 

 

Harmonogram výstavy: příchod (přejímka) : 7. 15 – 9. 00 

                                            posuzování: cca od 10:00 

                                             oběd cca 12.00 – 12. 30 

                                             soutěž dítě a pes:  od 14: 00 

                                             konec: cca 16:00 

(Změna programu vyhrazena. Uvedené se může měnit v závislosti na počtu zúčastněných a 

podobně.)  

Veterinární podmínky: všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi a řádně očkovaní.  

S sebou očkovací průkaz s platným očkováním, případně průkaz původu psa, spolu s vstupním 
listem. 

V areálu je možnost zakoupit občerstvení (pro přihlášené bude v rámci vstupu částečně zajištěno). 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn zvířete 
nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo  

k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno! 
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.Vystavovatel odpovídá za svého psa, též za sebe i své 
blízké. Vystavovatel je povinen udržovat pořádek.  

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k 
uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. 
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