Stowarzyszenie Hodowców Kotów Supreme Cat Club
serdecznie zaprasza na
XIX & XX MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
21 – 22 kwietnia 2018
Łódź, Hala Klubu Sportowego SPOŁEM
ul. Północna 36, Łódź
ZAPROSZENI SĘDZIOWIE*
Mrs Argia Laura Burani Ferrari IT all breed
Mrs Elin Hoffner SE 3,4
Mrs Sara Ojaniemi FIN 3,4
Mr Nico Padovano IT 1,2
Mr Sebastian Pruchniak PL all breed
Mr Miroslaw Skotarczyk 1, 2
Mr Phileppe de Guerny Ventura FR 1B, 2, 3, 4C
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie sędziowskim.
Szef stewardów: Ilona Senderek Wójcik ilo.sencik@gmail.com

Prowadzący wystawę: Roman Grabara
Zgłoszenia do katalogu przyjmujemy do 8 kwietnia 2018
UWAGA! Po terminie 8.04.2018 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 internetowe /on-line/ http://www.scc.miau.pl lub 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 potwierdzeń opłat należy przedstawić przy wejściu na wystawę.
W przypadku nie dokonania opłaty do wymaganego terminu i braku potwierdzenia Supreme Cat Club ma prawo pobrać opłatę wg
opublikowanego cennika.
Dyplomy będą wydawane po panelu BIS.
Pytania w sprawie wystawy : info@supremecatclub.pl
*członkowie SHK SCC: zniżka 20 PLN za kota (przy zgłoszeniu na oba dni wystawy)
ZASADY UCZESTNICWA W WYSTAWIE
Na terenie wystawy mogą przebywać tylko te koty, które ukończyły 4 miesiące życia, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę
weterynaryjną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych klatkach, klatki będą
ponumerowane, zmiana klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
Prośbę o ustalenie koloru prosimy składać na druku zgłoszenia na wystawę. Na wystawie obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAŻY KOCIĄT Miot nie
może być gościem wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy.
WARUNKI WETERYNARYJNE:
Koty przyjęte na wystawę muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych, muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane
przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą. Obowiązuje szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i
panaleukopemii , dokonane nie wcześniej niż dwa lata i nie później niż 15 dni przed wystawą /obowiązkowa książeczka zdrowia lub paszport kota/.
Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki , a koty białe muszą posiadać atest słuchowy /regulamin wystawowy FIFe art.15/
Kocięta /miot/ muszą być zaszczepione minimum dwa razy na choroby wirusowe, wtórne szczepienie nie później niż 15 dni przed wystawą
Wszystkie koty biorące udział w wystawie muszą być zaczipowane.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA KRZESEŁ DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY.

