
    RÖK Kleintierzucht N71 Loosdorf         

  
organizuje  

 

 
 EURÓPSKU POROVNÁVACIU  VÝSTAVU KLUBOV CHOVATEĽOV VIEDENSKÝCH 

KRÁLIKOV a rakúskych klubov chovateľov OHNIVÁKOV, BELGICKÝCH OBROV, 

BARANOVITÝCH, STRAKÁČOV a ZDROBNENÝCH 

5. – 6.11.2016 
 

     3382 Loosdorf – Rakúsko, Kirchenweg2 (neues Sportzentrum) 

 
 

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok: 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku ROK. Vystavovať sa môžu králiky narodené v roku 2016 

a v šesťčlennej kolekcii môžu byť dve zvieratá staršie. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia EEZCH. 

Prijatie prihlášky nebude písomne potvrdené. Všetky prihlášky budú prekladané do nemčiny a zosumarizované, preto 

Vás žiadam o zaslanie prihlášok do stanoveného termínu. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť 

výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými 

podmienkami. Zmeny tetovania, pohlavia a predaj zvierat je možné najneskôr do 2.11.2016, zmena predajných zvierat 

je spoplatnená 2€ za každý úkon. 

Ak by sa výstava z objektívnych dôvodov nekonala, výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov budú 

vystavovateľom vrátené. 

Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a neručí za prípadné straty. 

Nezodpovedá  za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat dodaných na výstavu 

a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia 

príslušného garanta je zakázaná. 
 

Súťažné  expozície králikov: 

     

 individuálne 

 kolekcia 4-členná –  nemusia byť súrodenci, bez obmedzenia pohlavia  

 kolekcia 5-členná –  nemusia byť súrodenci, bez obmedzenia pohlavia  

 kolekcia 6-členná –  nemusia byť súrodenci, bez obmedzenia pohlavia (v tejto kolekcii môžu byť dve staré 

zvieratá) 

 v prípade nejasností volajte 0905927301 

 expozícia zvierat zo slovenského Klubu chovateľov viedenských králikov bude súťažiť s ostatnými, ale 

vyhodnotená do klubovej súťaže bude samostatne. 

 

 
 

   
 

        

Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky posielajte poštou alebo e-mailom, ale nie telefonicky! na adresu: 

 

Maroš Sládek    

Zalázne 456/58 

919 04 Smolenice      

Tel.:0905927301 

Email: info@viedenskykralik.sk 

    

 

 

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 15.9.2016. Pozor! Termín je treba dodržať, pretože sa musia 

všetky prihlášky preložiť a zosumarizovať!!!.  

 

mailto:info@viedenskykralik.sk


 

Výstavné poplatky: 

 

 Za prvú 4 člennú kolekciu  (v cene je katalóg a spracovateľský poplatok)   - 48,00 € 

 Za prvú 4 člennú kolekciu pre mladého chovateľa (v cene je katalóg a spracovateľský poplatok) - 32,00 € 

 Každé ďalšie zviera         -   6,00 € 

 Výstavu je možné podporiť aj finančne, poplatkom na čestnú cenu    -   5,00 € 

 (napr. jedna štvorčlenná kolekcia = 48,-€, jedna päťčlenná kolekcia = 54,-€, jedna šesťčlenná kolekcia = 60,-€, 

dve šesťčlenné kolekcie = 96,-€). 

  

 
 

Katalógy je možné  prevziať  len počas konania výstavy. Nebudú sa posielať poštou.  

 
 

Zaplatenie poplatkov: 

 

Výstavný poplatok je treba zaplatiť do 15.9.2016 ekonómovi klubu na účet vedený v Tatrabanke a.s. : 

IBAN: SK34 1100 0000 0029 1665 6711 ( v prevodnom príkaze treba písať IBAN spolu bez medzier ) 

Variabilný symbol VS : 2016001 

Do správy pre príjemcu uviesť : Meno a VPL (výstavné poplatky Loosdorf) 

V prípade nezaplatenia poplatku nebudú zvieratá prihlásené! 

 

Predaj zvierat: 

Z predajnej ceny uvedenej vystavovateľom bude odrátaný poplatok -10% v prospech organizátora výstavy. Odporúčané 

predajné ceny viedenských králikov sú 80 – 100,-€ 

 

Veterinárne podmienky: 

Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením!!! Tlačivo musí byť priložené k návratke! 

(bude Vám poslané s návratkou). 
 

Program výstavy: 

   2.11.2016 streda 10:00 – 21:00 hod. Príjem zvierat 

   3.11.2016 štvrtok    Posudzovanie 

   5.11.2016 sobota 9:00 hod.   Slávnostné otvorenie výstavy 

   5.11.2016 sobota 08:00 – 19:00 hod.  Prehliadka výstavy 

   6.11.2016 nedeľa 08:00 – 16:00 hod. Prehliadka výstavy 

   6.11.2016 nedeľa 13:00 hod.  Výdaj zvierat 

 

 
 

 

Príjem a výdaj zvierat: 

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Pri dodaní zvierat do výstavných hál budú tieto prehliadnuté 

garantom. Zmena predajných zvierat je spoplatnená 2€. 

 

Posudzovanie : 

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do vyhradených priestorov 

len delegovaní posudzovatelia, garanti, zapisovatelia a výstavný výbor.  

 

    

Zvoz zvierat:  

 

Zvoz a dovoz zvierat je v riešení v závislosti od počtu prihlásených zvierat a teritoriálnej diferencie pri doprave. Po 

uzávierke prihlášok bude vypracovaný presný harmonogram zvozu a odvozu – trasy, zberné miesta, časový plán – 

kalkulácia nákladov. Snahou výboru klubu je dotácia nákladov na zvoz a dovoz zvierat pre členov klubu z klubovej 

pokladne a sponzorských príspevkov tak, aby členovia ktorí budú vystavovať, neboli zaťažení ďalšími nákladmi. 

 

 

 

 



Zájazd: 

 

Zájazd na výstavu bude v sobotu 5.11.2016, presné informácie a pokyny dostanú účastníci zájazdu s dostatočným 

časovým predstihom od vedúceho zájazdu. Termín na potvrdenie účasti na zájazde je do 15.9.2016.  

Podľa predbežného záujmu zo strany členov klubu plánujeme 20 miestny midibus + prívesný vozík na prepravky pre 

tých členov, ktorí budú mať záujem o nákup zvierat na výstave.                

 

Záujemcovia o zájazd sú povinní do 15.9.2016 uhradiť zálohu vo výške 30,- € ekonómovi klubu na účet vedený 

v Tatrabanke a.s. : 

 

IBAN: SK34 1100 0000 0029 1665 6711 ( v prevodnom príkaze treba písať IBAN spolu bez medzier ) 

 

Variabilný symbol VS : 2016002 

 

Do správy pre príjemcu uviesť : Meno a ZL ( zájazd Loosdorf )  
 

Predpokladaný náklad na 1 osobu je cca 50,-€, náklady budú zúčtované podľa skutočných výdajov a doplatené 

účastníkmi zájazdu ekonómovi klubu priamo na výstave. 

 


