
Podmínky pro vystavovatele zvířat
1. Zvířata budou naskladněna následovně:

10. 5. 2019 v době od 16.00 do 20.00 hod - pouze masný skot,
11. 5. 2019 v době od 10.00 do 20.00 hod - holštýnský skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně 
13. 5. 2019 v době od 18.00 do 24.00 hod - český strakatý skot
14. 5. 2019 v době od 05.00 do 08.00 hod - český strakatý skot

Ve výjimečných případech mimo výše uvedené časy je přejímka možná pouze po dohodě s veterinárním lékařem konajícím přejímku.
2. Přípravu a výběr zvířat zabezpečí chovatel ve spolupráci s pracovníky Svazů
(zvířata musí být řádně čištěná, ošetřené paznehty, pokud není dohodnuto jinak - musí být vychozená a navyklá na předvádění).

3. Chovatel zajistí na svoje náklady příslušné zdravotní a veterinární zkoušky na základě vydaných veterinárních podmínek pro tuto výstavu.
Organizátor výstavy zpřísňuje veterinární podmínky pro skot následovně: výstavy se může účastnit nevakcinovaný skot z nevakcinovaných 
stád prostých IBR!

4. Chovatel zajistí pracovníky k předváděným zvířatům v odpovídajícím počtu (dle počtu zvířat).

5. Dopravu zvířat na výstavu tam a zpět zabezpečí: skot a masný skot organizátor, popřípadě po vzájemné dohodě chovatel.
Ovce, kozy, koně, prasata – chovatel

Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a plné vytížení dopravního prostředku!!!
Odvoz zvířat bude následující:

13. 5. 2019 v době od 18:00 do 22:00 hod - holštýnský skot
15. 5. 2019 v době od 18:00 do 22:00 hod - český strakatý, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně

Poté je třeba provést úklid ustájovacích míst a vrácení zapůjčeného materiálu.

6. Doprava zvířat.
Chovatelům ovcí a koz bude hrazena individuální doprava zvířat (tam a zpět), dále zdravotní zkoušky pouze na zvíře, které se skutečně výstavy 
zúčastnilo. Na hromadný svoz skotu organizovaný vystavovatelem přispívá chovatel částkou 1000 Kč za ks.
Pokud chovatel nezruší objednanou přepravu do 48 hodin před výstavou z prokazatelných důvodů (nemoc zvířete, ...) platí penále 1000 kč za 
kus. Nesouhlasí-li chovatel s podmínkami přepravy jako je čas nakládky, množství zvířat v boxu atd. veze si zvíře na vlastní náklady vlastní 
dopravou.

Stanovené náhrady za zdravotní zkoušky:
skot, prasata 500 Kč/kus

Stanovené náhrady za individuální dopravu zvířat (kromě skotu) 
Sazba na 1 km (bez příslušné sazby DPH) 
osobní auto vč. vozíku              9 Kč   ovce, kozy 300 Kč/kus
nákl. automobil nad 3,5t  15 Kč 
nákl. automobil nad 7,5t  25 Kč 
nákl. automobil nad 16,0t     28  Kč

Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 14 dnů po skončení výstavy
(tj. ode dne 15. 5. 2019), kdy se zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy,to znamená 12. - 15. 5. 2019. 
Na doklady dodané po tomto termínu nebude brán zřetel!

Adresa pro zasílání dokladů: Ing. David Lipovský, lipovsky@cmsch.cz
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.  Benešovská 123   252 09 Hradištko

7. Chovatel přiveze se zvířaty: jadrná krmiva a mléčné směsi na celou dobu výstavy, kbelíky, lopaty, metly, vidle, kolečka, čisticí prostředky a
veškeré nářadí a náčiní dle upřesněných požadavků organizátorů; dále ohlávky, vodítka, desinfekční prostředky a veterinární doklad, průvodní list.

8. Steliva, objemová krmiva a odvoz výkalů zabezpečuje pořadatel

9. Organizátoři na základě závazné objednávky v Závazné přihlášce k účasti, zajistí ošetřovatelům zvířat: snídani, další stravování a pitný režim řeší
každý samostatně na svoje náklady.

10. Ubytování ošetřovatelů, formou zřízení ubytovacích kapacit přímo v areálu brněnského výstaviště, zajistí a hradí organizátoři výstavy,  na
základě objednávky v Závazné přihlášce k účasti. Jinou formu ubytování hradí chovatel - vystavovatel na svoje vlastní náklady.

11. Případné nezbytné léčení zvířat během výstavy zabezpečuje veterinární služba na náklady organizátorů.

12. Pro předvádění zvířat si vystavovatel na základě dohody s příslušným Svazem zajistí jednotný oděv.

13. Pojištění zvířat a odpovědnosti zajistí a hradí hromadně organizátor. Pojištění se bude vztahovat pouze na průběh konání výstavy.

14. Číslo hospodářství výstaviště v Brně: 62062039,    kontakt na kafilerii:  546 443 241

Místo a datum Jméno a příjmení osoby 
oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu

Razítko a podpis osoby
oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu




