REGULAMIN POKAZU KOTÓW ORGANIZOWANEGO
PRZEZ SUPREME CAT CLUB.
1.

Czas trwania pokazu dla wystawców.
a) Każdy wystawca jest zobowiązany do przestrzegania godziny przyjazdu i przygotowania klatki
w czasie podanym przez organizatora.
b) Opuszczenie pokazu może nastąpić po zamknięciu go dla zwiedzających. Do tego czasu koty
muszą pozostać w udekorowanych klatkach.

2.

Warunki udziału.
a) Podstawą udziału w pokazie kotów jest przesłanie na adres info@supremecatclub.pl
wypełnionego formularza zgłoszenia.
b) Po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia należy uiścić opłatę za pokaz w
terminie wskazanym przez organizatora na konto Supreme Cat Club.
c) Wycofanie się z pokazu może nastąpić wyłącznie przez powiadomienie organizatora drogą
mailową w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed pokazem. W razie wycofania się z pokazu
w terminie późniejszym, wpłacona opłata za udział w pokazie nie podlega zwrotowi.
d) Wystawcy zrzeszeni w Supreme Cat Club są zwolnieni z opłaty za udział w pokazie. Jeśli
wystawca z SCC wycofa jednak swój udział w pokazie w terminie późniejszym niż 7 dni przed
pokazem obowiązuje go kara umowna w kwocie 50 zł za pokaz, płatna na konto Supreme Cat
Club.
e) Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków weterynaryjnych podanych przez
organizatora pokazu. Każdy kot musi posiadać aktualne, wymagane szczepienia, mikroczip
oraz książeczkę zdrowia lub paszport.

3.

Od 1.01.2017 roku wszyscy członkowie SHK SCC biorący udział w pokazach kotów rasowych
mogą korzystać z możliwości bezpłatnego zgłoszenia jednego kota na jednej, wybranej
wystawie organizowanej przez SHK SCC.
Warunkiem skorzystania z oferty jest:





udział w co najmniej 5 pokazach kotów Rasowych organizowanych przez SHK SCC
odstęp pomiędzy datą pierwszego pokazu, a wybraną wystawą nie może przekroczyć 2 lat
W związku ze zmianą Regulaminu Pokazów organizowanych przez SHK SCC, Zarząd
informuje, że wszyscy członkowie SHK SCC uczestniczący w Pokazach organizowanych w
Tomaszowie Mazowieckim i/lub Brzezinach w roku 2016, udział w nich mogą zaliczyć do
wymaganej liczby pokazów liczonych od 1 stycznia 2017.
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