Výstavné podmienky 2019
11. európske stretnutie
chovateľov rysov
Francúzska národná výstava
30. novembra do 01. decembra 2019
v Dannemarie (Francúzsko)
Organizátor:
Vedenie výstavy:
Katalóg/Oznamy
za Nemecko:
Koordinátor
s Francúzskom:

Association Avicole Dannemarie – Stanislas Gornik
francúzsky klub chovateľov rysov: Benoit Villard
Paul Chambon – paulchambon@hotmail.fr
Stefan Iding, Pannemannstr. 24, 46395 Bocholt, e-mail: iding@saul.de
Raymond Haffner – haffner.raymond@wanadoo.fr

➢ V zásade sú „všeobecné výstavné predpisy“ (AAB) SSN (Société Nationale de Columbiculture)
rozhodujúce, pokiaľ nie sú doplnené osobitnými ustanoveniami.
➢ Špeciálna výstava obsahuje časť „Holuby“ (jednotlivé zvieratá). Výška príspevku je 5,50 € za
kus, Katalóg a príspevok na náklady 8 €.
➢ Prihlášky musia byť jasne napísané podľa šablóny a zaslané za Nemecko na adresu Stefan
Iding, Pannemannstr. 24, 46395 Bocholt alebo e-mailom iding@saul.de Za chyby
spôsobené nečitateľným zápisom alebo neúplnými informáciami nie je vedenie výstavy
zodpovedné. ! Prosím, žiadne duplikátne prihlásenie!
➢ Výstavné poplatky, katalógové náklady a príspevok na náklady koordinuje v Nemecku Stefan
Iding. Registračné dokumenty zašlite prosím na adresu Stefan Iding, Pannemannstr. 24, 46395
Bocholt. Správy e-mailom sú k dispozícii na adrese iding@saul.de. Poplatok musí byť zaplatený
na účet IBAN: DE86 4285 0035 0117 1060 39, BIC: WELADED1BOH do 15.10.19. S
poznámkou „Európska výstava rysov“
➢ Peniaze za predané zvieratá budú vyplatené v nedeľu 1. decembra na výstave.
➢ Veterinárne predpisy:
➔ Holuby sa nesmú vystaviť, ak sa v chovateľskom kŕdli vyskytujú choroby pochádzajúce z
hydiny alebo u ktorých je možné sa obávať ohniska nákazy, ak pochádzajú z miest pôvodu, kde
prevládla alebo prevládala vtáčia chrípka, vtáčia cholera alebo pseudomor hydiny za posledné 4
týždne.
➔ Zvieratá musia byť pri preberaní na požiadanie prehliadnuté dozorujúcim veteinárnym
lekárom.
➢ Veterinárne potvrdenie je nutné. Holuby musia byť vakcínované proti paramyxovírusovej
infekcii. Osvedčenie o očkovaní musí byť priložené po celú dobu prepravy; Postačí fotokópia.
➢ Uistite sa, že ste úplne vyplnili čísla krúžkov na registračnej karte a pri vstupe ju
odovzdajte spolu s veterinárnym potvrdením;
➢ Uzávierka prihlášok: utorok, 15. októbra 2019 – striktný termín!
➢ Dovoz zvierat: Holuby môžu byťz dovezené v štvrtok 28.11.2019 medzi 09.00 - 19.00

➢ Návštevná doba:

piatok 29.11.2019, 17.00 - 19.00
sobota 30.11.2019, 9.00 - 18.00
otvárací ceremoniál sobota o 11.00
nedeľa, 01.12.2019, 9.00 - 12.00

➢ Výdaj zvierat: 01.12.2019 od 14.00
➢ Predaj: Predaj sa začína v piatok od 18:00 a končí v nedeľu o 12:00. Zakúpené holuby sa
platia okamžite. Predajné ceny sa vždy zakladajú na informáciách uvedených v registračnom
formulári.
Predajná provízia sa účtuje predajcovi, je to 15% z kúpnej ceny. Zakúpené holuby môžu byť
vydané v sobotu od 13.00.
V priľahlej miestnosti výstavnej haly bude postavená klietky pre burzu. Klietky si možno
prenajať u vedenia výstavy vo výške 3, - € za kus. V klietke nesmú byť viac ako 2 holuby!
Predaj holubov z výstavy „pod rukou“ nie je povolený.

Každý deň počas výstavy sa na večeru podávajú alsaské špeciality.
Štvrtok: zemiaky Shiffele a zelený šalát - dezert (12€)
Piatok Nachmittag: Alsaský kyslá kapusta s rôznymi druhmi mäsa - dezert (15€)
Piatok večer: Fleischnacka (masové jednohubky) a zelený šalát – dezert (14€)
Sobota popoludní: Alsaský Baeckehoffe (pečená misa) zelený šalát – syr a dezert (15€)
Hlavná večera v sobotu: Sundgauerská kaprová špecialita so zeleným šalátom a jemným
dezertom (20€).
➢ Nedeľa popoludní: Kráľovské koláče (Boucheé à la reine) s jemnými rezancami, šalátom, syrom
a dezertom (14€)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pre rezervovanie jedla je povinná registrácia v rámci prihlášky. Uveďte počet osôb ku každému
jedlu.

