Propozice výstavy Českého klubu potkanů

Potkan v Praze 2018

Rádi bychom vás pozvali na šestý ročník tradiční veliké výstavy potkanů, která se koná
v ekologickém areálů Toulcův Dvůr v pražské Hostivaři v sobotu 22. 09. 2018.1

Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel výstavy:
Garant výstavy:
Zástupce garanta:

22. 09. 2018
ekologický areál Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha
Český klub potkanů z. s.
Ing. Lukáš Maleček, ChS U Raubířů
Bc. Eliška Horáková, ČS El Fuego
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1Akce pořádané Českým klubem potkanů z.s. jsou soukromého charakteru, pořadatel si vyhrazuje právo učinit
jakékoli změny týkající se výstavy (a to zejména jejího průběhu, programu, účasti atd.)

Program výstavy
Veterinární přejímka:
Zahájení výstavy:
Posuzování zvířat:
Agility závody:
Členská schůze ČKP
Příprava diplomů a ocenění:
Vyhlášení výsledků:
Úklid výstavních prostor:

8:00 - 9:00
9:30 -10:00
10:00 - 16:00
13:00 - 16:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

Důležité informace pro účastníky














Zasláním přihlášky se vystavovatel / účastník akce zavazuje, že četl a akceptuje výstavní propozice
a podmínky.
Zasláním přihlášky vystavovatel / účastník akce souhlasí s manipulací se svými zvířaty v rámci
veterinární kontroly, posuzování a pro potřeby klubu (například fotografování).
Zasláním přihlášky se vystavovatel / účastník akce zavazuje k úhradě výstavních poplatků
převodem na účet do data splatnosti poplatků za výstavu. Pokud výstavní poplatky nebudou do
data splatnosti výstavy na klubovém účtu, případně nebude přihláška vystavovatelem zrušena,
nebude umožněn vystavovateli vstup na žádnou jinou akci pořádanou Českým klubem potkanů,
dokud pohledávku neuhradí. Platby jsou akceptovány pouze převodem na účet, PLATBY V
HOTOVOSTI NEJSOU MOŽNÉ. Výjimku mají pouze zahraniční vystavovatelé po NUTNÉ předchozí
domluvě s garantem a přihlašování na agility (podmíněno časovými možnostmi na výstavě).
Odborné posuzování probíhá v případě zahraničního posuzovatele dle jeho standardu, v případě
českého posuzovatele dle standardu Českého klubu potkanů.
Při veterinární přejímce bude probíhat kontrola originálního PP / VP zvířat vystavených
v oficiálních kategoriích, pokud majitel zvířat PP / VP nedoloží, budou zvířata automaticky
z výstavy vyloučena, bez nároku na vrácení výstavních poplatků.
Za změnu v přihlášce chybně uvedených údajů o zvířeti při veterinární přejímce v den výstavy je
účtovaný manipulační poplatek ve výši 50Kč / změna, který je vybírán při přejímce v hotovosti.
Za změny oznámené předem (např. emailem) garantovi do čtvrtku před výstavou do 20:00 hod
bude účtovaný manipulační poplatek ve výši 20Kč / změna splatný při veterinární přejímce. Pro
účely platby se jako jedna změna posuzuje i záměna více informací najednou, klidně i u více
zvířat. Změny je vhodné podložit připraveným PP / VP zvířete.
Za ZMĚNU ZVÍŘETE při veterinární přejímce je účtovaný manipulační poplatek ve výši
70Kč / zvíře, který je vybírán při přejímce v hotovosti. Za změnu oznámenou předem (např.
emailem) garantovi do čtvrtku před výstavou do 20:00 hod bude účtovaný manipulační poplatek
ve výši 20Kč / zvíře, splatný při veterinární přejímce bez vyzvání.
Ke změně je nutné doložit PP / VP nově přihlašovaného zvířete a toto zvíře musí být i na
veterinárním potvrzení! 2
Garant může ve výjmečných případech rozhodnout o úlevě z poplatků za změny.
Vystavovaní potkani musí mít výstavně upravené (ostříhané) drápy – v případě, že drápy nebudou
upravené, bude vystavovatel požádán o nápravu při veterinární přejímce. Neakceptování může
být důvodem k diskvalifikaci.

2Změny přímo v den výstavy jsou náročné na administrativu a čas a proto se jejich počet snažíme snížit na minimum. Každá
změna posouvá možný začátek posuzování o pár minut, protože se musejí v některých případech měnit i kategorie a nové
zvíře bude posuzovat jiný posuzovatel než to vyměněné. Brzkým oznámením změny nám dáte čas na promítnutí změn
předem, ušetříte pořadatelům i sobě drahocený čas přímo na výstavě a přispějete k hladkému průběhu výstavy.

Výstava pro veřejnost
Prosíme návštěvníky výstavy o sponzorský příspěvek ve výši 50 Kč / dospělá osoba, přispějete tak
na pokrytí nákladů výstavy!
VSTUP PRO VEŘEJNOST 10:00 - 18:00

Veterinární podmínky pro výstavu














DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR JE ZAKÁZÁN VSTUP PSŮ A VŠECH DALŠÍCH ZVÍŘAT (kromě
vystavovaných, soutěžících, převážených a prodávaných potkanů), výjimku tvoří vodící
a asistenční psi (s patřičným označením).
Vystavovatel je povinen předložit veterinární potvrzení u veterinární přejímky před vstupem na
výstavu pro všechna zvířata (vystavovaná zvířata, zvířata pouze pro agility, zvířata určená pro
převoz či na prodej), veterinární potvrzení nesmí být starší tří dnů (včetně data konání výstavy)
a musí být celkově vyplněné na počítači (na rukou dopsané dodatky nebude brán ohled), pro
veterinární potvrzení je akceptovatelný pouze předtisk dostupný na stránkách výstavy nebo
generovaný výstavním systémem. Garant může na žádost připustit použití jiného formuláře.
Všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která bude probíhat před
výstavním sálem od 8:00 do 9:00 hod. Vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději
do 9:00, později příchozí již nebudou k přejímce přijati a vystavovatel a jeho zvířata budou
diskvalifikováni. V pravomoci garanta je umožnit (po předchozí domluvě) vystavovateli pozdější
příchod na přejímku. Toto bude umožněno pouze vystavovatelům dojíždějícím ze vzdálených
měst či ze zahraničí. Maximální doba zpoždění je 60 minut.
Vyloučení zvířete u veterinární přejímky je podmíněno výskytem jednoho nebo více níže
zmíněných projevů, majitel vyloučených zvířat nemá nárok na vrácení výstavních poplatků.
Vyloučená zvířata musí opustit výstavní prostor. Toto řeší primárně majitel odnesením zvířat,
pokud toto nebude možné, zvířata budou umístěna do vyhrazených prostor mimo výstavní sál,
kde zůstanou do ukončení výstavy. Krmivo pro vyloučená zvířata bude zajištěno, napáječku si
zajišťuje majitel sám. Zvířata do karantény odnáší, hlídá je a z karantény je vydává zástupce
organizátora. Vystavovatelům je vstup do prostor karantény zakázán. Majitelům zvířat
v karanténě bude oznámeno, kdo je pověřen dohledem nad karanténou.
Projevy vedoucí k vyloučení zvířete:
o Onemocnění dýchacích cest (projev: vrkání nebo velmi časté pšíkání)
o Přítomnost vnějších parazitů (projev: stroupky v srsti, hnidy na srsti)
o Nález jakéhokoli novotvaru (nádoru) kdekoli na těle zvířete
o Přítomnost čerstvých poranění (př. roztržená kůže, kousance) a zanícených míst (abscesy)
o Přítomnost zánětu v očích nebo uších doprovázeného hnisavým výtokem
o Přítomnost porfyrinu ve velikém množství v oblasti očí či v oblasti čumáčku
o Podvýživa zvířete nebo výrazná sešlost u zvířat
o Výskyt tělesných vad
o Agresivita zvířete (pokousání veterinárního dozoru, posuzovatele či nosiče)
o Jiný důvod obhájený tím, kdo provádí veterinární přejímku
V případě podezření na bakteriální infekci bude rovnou při přejímce udělán stěr, který bude
odeslán do laboratoře. U POZITIVNÍHO NÁLEZU JE MAJITEL POVINEN UHRADIT NÁKLADY NA
ROZBOR. Výsledky rozboru (druh nalezených patogenů a jejich reakce na ATB) budou majiteli
samozřejmě k dispozici.
Navíc mohou být během přejímky provedeny stěry u náhodně vybraných zvířat na náklady klubu.













Před výstavou (ideálně měsíc) doporučujeme provést na vlastní náklady bakteriální výtěry –
v případě doložení pozitivních výtěrů (zvíře je rezistentní patogenní přenašeč) bude vystavovateli
vráceno klecné (nikoli zápisné).
Doporučujeme neúčastnit se minimálně dva týdny před výstavou žádné jiné výstavy z důvodu
omezení rizika přenosu virových nákaz.
Doporučujeme omezit na minimum manipulaci se zvířaty během výstavy. Vytahování zvířat
z boxů samotnými vystavovateli je na vlastní riziko vystavovatelů. Pořadatelé si vyhrazují právo
kdykoliv požádat o umístění zvířat zpět do boxů. Pro vystavovatele i návštěvníky bude volně
k dispozici dezinfekce, nebojte se ji používat. Vystavená zvířata by měla být od veterinární
přejímky do vyhlášení výsledků ve výstavním boxu, důsledkem jejich případné nepřítomnosti
může být neposouzení či diskvalifikace (se zvířetem by tedy měl manipulovat pouze organizátory
výstavy pověřený nosič a posuzovatel).
Do prostoru výstavy je přísně zakázáno vnášet či v něm předávat zvířata, která neprošla
veterinární přejímkou! Případné porušení tohoto zákazu může být potrestáno vyloučením
z výstavních prostor, diskvalifikací a/nebo zákazem vystavování.
Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice, tzn. samice zabřezlé po předchozím krytí před
výstavou a samice těsně po porodu až do odstavu mláďat (5 týdnů po porodu).
Je zakázáno vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů před výstavou ukončila léčbu
ATB.
Povolený minimální věk vystavovaných zvířat je 3 měsíce (tzn. je zakázáno vystavovat zvířata
narozená 22. 6. 2018 a kdykoliv po tomto datu).
Horní věková hranice není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici
starších zvířat.

Preventivní opatření
Na výstavě budou zajištěna minimálně tato preventivní opatření:
 Dezinfekce výstavního prostoru ultrafialovým zářením před výstavou.
 Dezinfekce vzduchu aerosolovou dezinfekcí před výstavou.
 Čističky vzduchu u posuzovatelských stolů a v karanténě.
 Dezinfekce volně dostupná pro všechny vystavovatele i návštěvníky.
 Posuzovatelé a zapisovatelé budou mít pláště, nosiči zvířat pak čistá trička.
 Během přejímky mohou být náhodně odebrány bakteriální záchyty.
VETERINÁRNÍ DOHLED
ANIMAL HOPE - Veterina v srdci Prahy

Posuzování zvířat na výstavě
Oficiální kategorie:
Posuzovatelé ČKP (Miroslava Veselá, MVDr. Romana Heřmánková, MVDr. Tereza Nováková, Iveta
Jarošová, Veronika Ptáčková), posuzují podle standardu ČKP.
Pet kategorie:
Čekatelé ČKP (Kateřina Rážová, Markéta Strejčková) podle standardu ČKP (kde je možno jej aplikovat)
pod vedením posuzovatelů ČKP.

Obecné informace k průběhu posuzování:
 Posuzování zvířat v oficiálních kategoriích a v kategorii PET A bude probíhat dle platného
standardu ČKP, v případě zahraničního posuzovatele dle standardu jeho země.
 Posuzování v PET B kategoriích bude probíhat dle platného standardu ČKP a hodnotit se nebude
barva a kresba.
 U POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT MOHOU BÝT JEN ORGANIZÁTORY POVĚŘENÉ OSOBY A MAJITEL
POSUZOVANÉHO ZVÍŘETE, tzn. odborný posuzovatel, zapisovatel, nosič zvířat.
 Majitel posuzovaného zvířete musí posouzení vyslechnout v naprosté tichosti, posuzovatele nijak
nevyrušovat, nediskutovat s nimi a neovlivňovat výsledek posouzení slovně, zvuky ani gesty, při
porušení zákazu hrozí diskvalifikace posuzovaného zvířete, v případě opakovaného porušení
zákazu hrozí diskvalifikace vystavovatele.
 Diskvalifikace při posouzení je možná v případě agresivního nebo extrémně ustrašeného chování
(kousnutí, syčení, vřískání) nebo při nálezu jakékoli podmínky pro vyloučení zvířete při veterinární
přejímce (viz výše).

Výstavní kategorie na výstavě














V oficiálních kategoriích lze vystavit zvířata s PP vydaným ČKP či jinou uznanou mezinárodní
autoritou, nebo s registrací pod ČKP či jinou uznanou mezinárodní autoritou. Majitel zvířete
nemusí být členem ČKP. Kontrola PP proběhne u veterinární přejímky.
V oficiálních kategoriích lze vystavit zvíře pouze majitelem (osoba uvedená jako majitel v PP
zvířete), v případě potkana s registrací pak osobou, na kterou je registrace vystavena. Zvíře
může na výstavu fyzicky dovézt i jiná osoba než majitel, ale jméno majitele na PP / VP musí být
stejné, jako jméno majitele v přihlášce.
V PET A kategoriích lze vystavit zvířata bez PP (s VP, rodokmenem, bez známých předků), která
odpovídají svým vzhledem standardu ČKP. U těchto zvířat se hodnotí i barva a kresba (znaky).
V PET B kategoriích lze vystavit zvířata bez PP (s VP, rodokmenem, bez známých předků) nebo
zvířata s PP s nestandardní kresbou (znaky) a/nebo barvou (kresba a barva se nehodnotí).
Pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých vystavovatelů.
Pokud nebude přihlášený dostatek zvířat, může docházet ke spojování kategorií, např. mladý +
dospělý potkan, samci + samice, apod., nebo ke zrušení kategorie.
3 vítězná místa se vyhlašují od minimálního počtu 7 zvířat v jedné kategorii (při 6 zvířatech
v jedné kategorii se vyhlašují dvě vítězná místa, při 5 zvířatech v jedné kategorii se vyhlašuje
jedno vítězné místo).
Pokud i přes dostatečný počet přihlášených zvířat pro otevření kategorie bude na výstavě tento
počet snížen (z důvodu nepřivezení přihlášeného zvířete či jeho vyloučení u veterinární přejímky
nebo diskvalifikace při posouzení) pod pět zvířat v jedné kategorii, dojde ke sloučení s jinou
kategorií (pokud to bude možné), nebo bude vyhlášeno jen jedno vítězné místo.
ZVÍŘATA S PP ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDU NEBO S REGISTRACÍ NELZE VYSTAVIT JAKO PET!
Ocenění vítězných zvířat:
1. místo = diplom + pohár / medaile + věcné ceny věnované partnery
2. místo = diplom + kokarda + věcné ceny věnované partnery
3. místo = diplom + věcné ceny věnované partnery

Věkové kategorie:
Mladá zvířata:
Dospělá zvířata:

3 - 6 měsíců věku (narozena 22. 03. 2018 až 21. 06. 2018)
6 měsíců – neomezeno (narozena 21. 03. 2018 a kdykoliv před tímto datem)

Tmavé barvy:
Agouti
American cinnamon
(American) Blue
(American) Blue agouti
American mink
Black
Chocolate
Chocolate agouti
Coffee
Coffee agouti
Dark pearl
English cinnamon
English mink
Graphite
Graphite agouti
Havana
Havana agouti
Russian blue
Russian blue agouti
Russian chocolate
Russian chocolate agouti

Rozdělení barev pro oficiální kategorie:
Světlé barvy:
Sínovaní:
Albino
Siamese (RES)
Amber
Black eyed siamese (BES)
American cinnamon pearl
Himalayan (REH)
Beige
Black eyed himalayan (BEH)
Buff
Burmese
Caramel
Burmese agouti
Caramel agouti
Russian burmese
Champagne
Russian burmese agouti
English cinnamon pearl
Sable burmese
Fawn
Black Eyed Devil
Ivory
Black Eyed Devil Agouti
Lavender
Red Eyed Devil
Lavender agouti
Red Eyed Devil Agouti
Pearl
Platinum
Platinum agouti
Russian dove
Russian dove agouti
Russian lavender
Russian lavender agouti
Russian pearl
Russian pearl agouti
Russian platinum
Russian platinum agouti
Russian silver
Russian silver agouti
Silver
Silver agouti
Topaz
OFICIÁLNÍ HLAVNÍ KATEGORIE












Mladý samec / samice self (bez kresby) světlé barvy (věkové rozmezí 3 - 6 měsíců)
Dospělý samec / samice self (bez kresby) světlé barvy (věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno)
Mladý samec / samice self (bez kresby) tmavé barvy (věkové rozmezí 3 - 6 měsíců)
Dospělý samec / samice self (bez kresby) tmavé barvy (věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno)
Mladý samec / samice stínovaný (věkové rozmezí 3 - 6 měsíců)
Dospělý samec / samice stínovaný (věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno)
Mladý samec / samice s kresbou (se znaky) (věkové rozmezí 3 - 6 měsíců)
Dospělý samec / samice s kresbou (se znaky) (věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno)
Mladý potkan fuzz / sphynx (věkové rozmezí 3 - 6 měsíců)
Dospělý potkan fuzz / sphynx (věkové rozmezí 6 měsíců - neomezeno)
OFICIÁLNÍ VEDLEJŠÍ KATEGORIE





Nejlepší uši dumbo
Nejlepší uši standard
Nejlepší srst standard






Nejlepší srst rex
Nejlepší srst double rex
Nejlepší srst velveteen
Nejlepší srst long hair

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OFICIÁLNÍCH KATEGORIÍ
(jen jedno oceňované místo)




Nejlepší samec výstavy
Nejlepší samice výstavy
Nejlepší potkan ČKP (majitel potkana musí být členem ČKP)






HLAVNÍ KATEGORIE PET
Nejlepší mladý samec PET A
Nejlepší dospělý samec PET A
Nejlepší mladá samice PET A
Nejlepší dospělá samice PET A
(potkan starší 3 měsíců, odpovídá standardu ČKP, ale nemá PP)












Nejlepší mladý samec PET B
Nejlepší dospělý samec PET B
Nejlepší mladá samice PET B
Nejlepší dospělá samice PET B
(potkan starší 3 měsíců, který neodpovídá standardu ČKP)

Nejlepší mazlík uši dumbo
Nejlepší mazlík uši standard
Nejlepší mazlík srst standard
Nejlepší mazlík srst rex
Nejlepší mazlík srst double rex

DOPLŇKOVÉ KATEGORIE PET
 Nejlepší mazlík srst velveteen
 Nejlepší mazlík srst long hair
 Nejlepší mazlík srst sphynx
 Nejlepší mazlík srst fuzz

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KATEGORIE PET
(jen jedno oceňované místo)


Nejlepší mazlík výstavy
SPECIÁLNÍ KATEGORIE



Potkan SYMPATIE
o Hlasování probíhá formou hlasovacích lístků a vyhlašuje se pouze jedno vítězné místo.
 Čestné ceny POSUZOVATELŮ
o Každý posuzovatel subjektivně vybírá zvíře, které ho při posuzování něčím zaujalo,
nemusí to být nejlepší zvíře, každý posuzovatel může udělit pouze jednu čestnou cenu.
 Nejlepší chovatel ČKP
 Překvapení GARANTA výstavy
Na výstavě budou udělovány čekatelské kartičky na titul Potkan šampion dle platných pravidel ČKP.

Přihlášky na výstavu
Přihlášky na výstavu budou spuštěny nejpozději v pondělí 03. 09. 2018


Pro větší bezpečnost a welfare zvířat se budou potkani vystavovat pouze ve výstavních
boxech (zapůjčených klubových či povolených vlastních). Klubových boxů ČKP je pro
vystavovatele dostupných 50 kusů (Ferplast Geo Maxi). Pozor: Do klubových boxů jsou
nutné napáječky s očkem na zavěšení + drátek apod. pro pověšení!

První kolo uzávěrky přihlášek proběhne 07. 09. 2018 ve 23:59.
 Limit 50 vystavovatelů.
 Limit boxů: maximálně 3 ks boxů/max 6 zvířat/vystavovatel.
 Při nenaplnění kapacity 200 potkanů se ve druhém kole limit zvyšuje na 5 ks boxů/max 10
zvířat/vystavovatel.

Druhé kolo uzávěrky dohlášek proběhne 14. 09. 2018 ve 23:59. Po tomto termínu platí zpoplatnění
za změny v přihláškách podle výše uvedených pravidel. Veškeré změny se po druhé uzávěrce přijímají
jen na email garanta.
Jména potkanů, chovatelské stanice, jména a příjmení majitele spolu s výsledky a fotografiemi
mohou být zveřejněny ve výstavních katalozích, webu, či tisku.
Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet Českého klubu potkanů z.s.: 2300428518/2010,
datum připsání platby do pátku před konáním výstavy (tj. do 21. 09. 2018)! Jako variabilní symbol
použijte datum narození ve formátu DDMMRRRR (členové ČKP uvádějí členské číslo). Do zprávy
pro příjemce uveďte své jméno a účel platby (stačí „p“ jako přihláška).

ZÁPISNÉ A VÝSTAVNÉ






Zápisné člen ČKP 110 Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod), označení vystavovatele a pozornosti od partnerů.
Zápisné nečlen ČKP 130 Kč: poplatek za přihlášku, zahrnuje 2 volné vstupenky (jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod), označení vystavovatele a pozornost od partnerů.
Výstavné 90 Kč/potkan = klubový box ČKP s miskou na krmivo: zahrnuje poplatek za
zapůjčení výstavního boxu, krmivo a podestýlku pro zvířata a odborné posouzení potkana
posuzovatelem. Do jednoho zapůjčeného výstavního boxu lze umístit maximálně 2 potkany
stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan může být s PP nebo mazlík.
Napáječka je nutná vlastní (s očkem a drátkem na zavěšení)!
Výstavné 50 Kč/potkan = vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní box
povoleného typu (Geo Maxi nebo Mini Duna Multy, oboje od Ferplastu a Fauna Box
Aquazoo 5 od Marchiora). V jednom Geo Maxi / Fauna Boxu mohou být vystaveni maximálně
2 potkani, v jednom boxu Duna mohou být vystavováni maximálně 4 potkani stejného
pohlaví v odlišné barvě, varietě nebo znacích, potkan může být s PP nebo mazlík. Podestýlka
a krmení je k dispozici na výstavě, napáječka a miska je nutná vlastní!

POVOLENÉ VLASTNÍ BOXY
Ferplast Geo Maxi
41,3 x 26 x 29,8 cm - 21l

Fauna Box Aquazoo 5
43 x 28 x 28 cm - 20l

Ferplast Mini Duna Multy
55 x 39 x 27 cm

Napáječky si zajišťuje každý vystavovatel sám (do výstavních i vlastních boxů)!

Jeden vystavovatel má nárok na 3 výstavní boxy, limit může být po prvním kole uzávěrky
přihlášek zvýšen na 5 boxů (do limitu se počítají i vlastní boxy).
Jeden vystavovatel může maximálně přihlásit 6 zvířat, limit může být po prvním kole
uzávěrky přihlášek zvýšen na 10 zvířat.
Změna údajů o zvířeti nebo záměna zvířat po uzavření druhého kola přihlášek na výstavu
je zpoplatněna podle pravidel uvedených dříve!
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na
email: lukas.malecek@gmail.com

Prodej mláďat na výstavě


Prodej potkaních mláďat bude na výstavě umožněn po předchozí domluvě s garantem
výstavy, BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY NEBUDE PRODEJ MLÁĎAT UMOŽNĚN! Garant
výstavy si vyhrazuje právo za neuposlechnutí tohoto bodu vystavovatele a všechna jeho
zvířata z výstavy diskvalifikovat bez možnosti náhrady jakýchkoliv výdajů.



Prodejce mláďat musí být zároveň vystavovatelem minimálně dvou potkanů na výstavě.



Mláďata určená k prodeji nesmí být mladší šesti týdnů (tzn., jsou nejméně týden po
odstavu od matky) a musí mít PP (Průkaz původu), nebo VP (Výpis předků).



Během výstavy musí být umístěna v klecích, které na výstavu dodá prodejce.



Všechna mláďata určená na prodej musí mít platné veterinární potvrzení (viz veterinární
potvrzení pro vystavovaná zvířata, i zvíře k prodeji lze u veterinární přejímky vyloučit).



Každý prodejce je povinen vyplnit ke každému prodávanému zvířeti prodejní lístek.



Sponzorský dar se platí po skončení výstavy (18. hod) ve výši 20 Kč za každé prodané
zvíře bez ohledu na výši jeho ceny.

AGILITY na výstavě
Zajímají vás potkaní agility? Trénujete doma nebo si
myslíte, že je váš potkaní mazlíček přirozený talent?
Anebo to chcete zkrátka jen vyzkoušet? V tom případě si
nenechte ujít ohromnou příležitost a přijďte si zazávodit
na agility závody!
 Zúčastnit se může jakékoliv zvíře bez ohledu na
jeho původ, vzhled či pohlaví.
 Vodič potkana může i nemusí být majitelem potkana.
 Vodič potkana nemusí být členem ČKP.
 Dolní věková hranice pro potkana jsou dva měsíce věku (soutěžit mohou potkani
narozeni 22. 7. 2018 a dříve), horní věková hranice není omezena, je však nutné
přihlédnout na kondici a zdravotní stav potkana.






Soutěžící potkani MUSÍ projít veterinární přejímkou, zároveň musí mít platné
veterinární potvrzení ne starší 3 dní od data výstavy včetně data konání výstavy.
Pokud má potkan PP nebo VP, je povinností majitele vzít ho s sebou.
Podle zájmu na místě budou otevřeny dvě soutěžní kategorie: začátečníci
a pokročilí (kategorii volí libovolně vodič dle schopností závodního týmu).
Vyhlašovat se budou 3 vítězná místa.

Agility závody budou probíhat od 13:00.

Přihlášky na agility
Přihlásit lze potkany rovnou na místě, přihlašování na agility předem nebude spuštěno.
VYSTAVOVATEL na výstavě
 Vystavovatel neplatí zápisné, ale pouze startovné.
 Startovné: 30 Kč / 1 potkan.
 Startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení běhu potkana
rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky.
NEVYSTAVOVATEL na výstavě
 Člen ČKP zápisné 60Kč + startovné 30 Kč / 1 potkan.
 Nečlen ČKP zápisné 80Kč + startovné 30 Kč / 1 potkan.
 Zápisné zahrnuje označení vystavovatele resp. soutěžícího a pozornost od partnerů výstavy.
 Startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení běhu potkana
rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky.
Závodní poplatky budou vybírány v hotovosti na místě při přihlášení. Garant může před zahájením
soutěže rozhodnout o snížení / zrušení poplatků.

FOTOSOUTĚŽ na výstavě


Téma: Roztomilost sama – cokoliv roztomilého, v čem hrají hlavní roli potkánci.



Autor fotografií může i nemusí být zároveň vystavovatelem potkanů.



Na fotografii musí být minimálně jeden živý potkan.



Fotografie nesmí být od profesionálních fotografů a nesmí být nijak upravované.



Poplatek za vystavení jedné fotografie je 40 Kč, v ceně je barevné vytištění fotografie na A4
a laminace, po výstavě budou fotky rozdány autorům, platba je možná pouze na výstavní účet
2300428518/2010 do čtvrtku před výstavou do 20:00 hodin (později připsané platby nebudou
akceptované a fotografie nezaplacené do splatnosti nebudou vytištěny). Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a účel platby (stačí „f“ jako fotosoutěž).



Jeden autor může vystavit maximálně 4 fotografie.



Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat
s nimi podle vlastního uvážení a použít je k marketingovým účelům bez dalšího souhlasu autora.
Zasláním fotografie do soutěže poskytuje autor organizátorovi nevýhradní právo využívat
fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely pořadatele, mezi které patří

zejména (nikoliv však pouze) vyvěšení fotografie ve výstavním sálu, její použití ve výsledkovém
katalogu z výstavy a zveřejnění na výstavním webu.


O vítězi fotosoutěže rozhoduje hlasování návštěvníků výstavy (každému návštěvníkovi výstavy
náleží 1 hlasovací lístek, vyhlašuje se 1. – 3. místo dle počtu přihlášených fotografií).



V případě malé účasti (malému počtu zaslaných fotografií) bude fotosoutěž zrušena. Pokud
k tomu dojde, budou poplatky za fotografie co nejdříve vráceny.



Fotografie zasílejte na email garanta lukas.malecek@gmail.com s předmětem „fotosoutěž“.

Kontakty na pořadatele výstavy
Pořadatel: Český klub potkanů z. s. http://czkp.cz/
Garant výstavy: Ing. Lukáš Maleček, ChS U Raubířů
email: lukas.malecek@gmail.com
tel.: +420 775 230 044
Zástupce garanta: Bc. Eliška Horáková, ČS El Fuego
email: horelis@email.cz

