14. 9. 2019

INFORMÁCIE PRE MAJITEĽOV VYSTAVOVANÝCH KONÍ
13.9.2019 od 16.00 do 18.00 h na základe tel. dohovoru,
prípadne 14.9.2019 do 9.00 h

Príchod koní

Registrácia koní

:

rozhodcovská veža pri predvádzacom trojuholníku od
7,30 do 9,30 hod

Miesto konania:

areál JK Cedos Nozdrkovce

Kontakt:

Ing. František Grácz
Tel: 0905 – 832 412, e-mail: zchks@horses.sk

Časový harmonogram:

zverejnený na www.horses.sk

K úspešnému priebehu výstavy by sme Vás chceli oboznámiť s podmienkami výstavy:
1. Kone, ktoré sa zúčastňujú výstavy, pred vstupom do priestorov musia predložiť
identifikačný doklad - pas koňa. Kôň musí byť vakcinovaný proti chrípke podľa platnej
schémy vakcinácie na rok 2019 a Všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú
anémiu koní (IAE). Test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom
výsledku musí byť zapísané alebo vložené do pasu koňa.
2. Kone budú ustajnené v boxoch podľa kategórií. Každý box bude označený číslom
koňa. Organizátor zakazuje premiestňovanie koní v rámci boxového ustajnenia..
Usporiadateľ zabezpečí stelivo a objemové krmivo pre vystavované kone.
3. Ubytovanie počas výstavy si riešia účastníci individuálne.
4. Kone budú predvádzané na uzdičkách, žriebätá na ohlávke. Predvádzanie koní je
potrebné zabezpečiť v korektnom jazdeckom oblečení, prípadne oblečení pre predvádzanie
koní. Je potrebné, aby si vystavovatelia doniesli čistiace potreby na kone, ako aj lopatu, metlu,
vedro na napájanie a vidly. Ošetrovanie a predvádzanie zabezpečuje majiteľ koňa na vlastné
nebezpečenstvo.
5. Pokiaľ by sa Vaše kone nemohli z nejakého vážneho dôvodu zúčastniť výstavy, ihneď nám
to prosím oznámte. V prípade nejasností sa kontaktujte na t. č. 0905 – 832 412.
6. Príspevok na dopravu od usporiadateľa za koňa, ktorý sa zúčastní na výstave a bude
prihlásený do 15.8.2019 je 20 €/ člen ZCHKS, 15,-€ /ostatní vystavovatelia . Dohlášky po
termíne, zmeny koní v katalógu je možné vykonať so súhlasom usporiadateľa bez finančného
príspevku na dopravu. Vyplatenie príspevku na dopravu bude poukázaná na bankový účet
majiteľa. Číslo účtu požaduje organizátor uviesť na dohode, ktorá bude vyplnená
s vystavovateľom pri registrácii.

7. Bezpečnostné predpisy
Vystavovateľ je povinný dodržiavať technicko-bezpečnostné, prevádzkové, dopravné a
protipožiarne predpisy a prevádzkový poriadok Spoločnosti Cedos s.r.o. Trenčín. Zásahy do
objektov alebo voľných plôch sú zakázané.
8. Všeobecné ustanovenia
Vystavovatelia a ich realizačné tímy sú povinní sa riadiť pokynmi a informáciami
organizátora. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy koní, jazdcov ani divákov a neručí
vystavovateľom za straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia jeho zariadení, dopravných
prostriedkov a ďalších vecí. Všetky škody a poškodenia vzniknuté vystavovateľom alebo jeho
povereným zástupcom je povinný usporiadateľovi nahradiť.

V Topoľčiankach 1.9.2019

Ing. František Grácz

