
Podmienky k burzovému predaju 
 

1. Národná predajná výstava samcov králikov a kohútov 
27.1.2018 Žilina - Strážov 

 
 

 Organizátor  burzy :                   ZO SZCH Žilina 
 Termín   burzy  :                         27.1.2018 

     Otvorenie  burzy pre   verejnosť :    27.1.2018,so          od 14.00 – do 18.00 hod 

        Miesto   burzy :                                  chovateľský areál, Žilina – Strážov 
 
1/  Na burzu  môžu  byť  prijaté  len  zvieratá  s  platným  veterinárnym  osvedčením , kde  bude  
potvrdené , že  sú  klinicky  zdravé  a  pochádzajú  z  miesta  bez  nebezpečných  nákaz. Osvedčenie  
nie  staršie  ako  5  dní !!! . Zvieratá  musia   byť    č i s t o k r v n é  -   krúžkované  alebo   tetované 
.    Zvieratá    b e z   veterinárneho  osvedčenie  nebudú  prijaté  na  burzu .  
2/ Čitateľne  vyplnené  prihlášky na burzu  posielajte  do  22. 1.2018 na  adresu: 
 
                       ZO SZCH Žilna 

                       Hričovská 204                         alebo  e-mailom  na  zilinaszch@gmail.com 
                     010 01 Žilina 
 
3/  Ustajnenie  zvierat :   Králik „samica“ – klietka/1ks 
                                                 Hydina“sliepka“ – klietka/1ks 
3/a  Poplatky/klietkovné : 1klietka/1 zviera = 1,- €/ks   
 
   Poplatky sa vyplácajú pri preberaní zvierat . 
 

4/   !!!Podmienkou burzy je povinnosť predajcu poskytnúť k predaju na burze len 
zvieratá čistokrvné a samičieho pohlavia!!! 

 
Predajné  zvieratá  označte   v  prihláške na burzu a uveďte pevnú  cenu , pri  dovoze  priložte   
rodokmeň (králiky).   Zvieratá   sa   budú  predávať  prostredníctvom   garantov   k   Vami    určenej    
predajnej    cene   sa   pripočítava   10 %    v  prospech   výstavy  / platí  kupujúci /. Takto  upravená  cena  
bude  uvedená  ako  predajná cena. 
5/ Zvieratá  dopravte   na   burzu   osobne ,  tak ,  aby    boli    v chovateľskom areále: 
 
                                   v   sobotu   27.1. 2018 v čase od 7  oo  hod.  do 9 oo  hod 
                                       
Po  ukončení  burzy  budú  zvieratá  vydané  27. 1.  2018  od  1800  hod.   
6/   Výstavný  výbor  zodpovedá   za   riadne   ustajnenie ,   kŕmenie,  napájanie ,  ošetrenie   zvierat   a    
prípadné  straty.   Nezodpovedá  za  úhyn   a   prípadnú   stratu  počas  prepravy  zvierat .  
9/   Výstavný výbor  si  vyhradzuje  právo  zmeny  vo   burzovných   podmienkach   a   obmedzenie  
počtu   predajných   zvierat   v  záujme   úspešného  zabezpečenia  výstavy .   Prípadne   
neusporiadanie   burzy  z  vyššej   moci, živelnej  pohromy , veterinárneho  zákazu  a  podobne.  
10/  Predávať  zvieratá  má   možnosť,  len  člen  SZCH   a   člen    iných  chovateľských zväzov.   
Predajca  svojím  podpisom  na  prihláške  potvrdzuje  súhlas  s  burzovými   podmienkami. Osobné 
údaje požadované v prihláške na burzu slúžia len ako informácia pre organizačný výbor burzy pre 
potreby zabezpečenia riadnych podmienok ustajnenia zvierat. 
 
Informácie  na  č. tel.  0903 796 176 - Capek Jaroslav . 0911 138 153 - Kadik Ján 
 

                          Tešíme  sa  na  Vašu   účasť                    Výstavný  výbor    


