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1. Na výstavu je možné přihlásit: na bodování neomezený počet jednotlivců v každé výstavní třídě, páry a kolekce taktéž bez omezení. 

U bodovaných ptáků je možno vystavovat pouze ročníky 2015 – 2016, vyjma papoušků, kde je možné vystavit ročníky 2012 – 2016. 
Nebodovaní ptáci bez omezení.

2. Přihlášku na výstavu je možné vyplnit na internetových stránkách: www.exotaolomouc.cz nebo může být vyplněná přihláška zaslána 
na e-mail: prihlaska@exotaolomouc.cz nebo lze vytištěnou a vyplněnou přihlášku zaslat na některou z adres: Česká republika:  
ZO ČSCH EXOTA Olomouc, Na vyhlídce 8, 779 00 Olomouc, tel.: +420 731 467 008 Slovenská republika: Marek Buranský, Podzámska 7, 
940 61 Nové Zámky, tel.: +421 903 481 000 Polsko: Mgr. Robert Sobecki, Budzów 597, 34-211, tel.: +48 697 971 004. Přihlášku je možné 
získat v měsíci srpnu a září 2016 na mezinárodních burzách ptáků v Přerově, Uherském Hradišti, Týništi n. Orlicí a Nitře.

3. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2016. Na přihlášky doručené po termínu nebude ze strany pořadatele brán zřetel!
4. Na přihlášené ptáky pořadatel nebude příjem přihlášek potvrzovat, pouze v případě nepřijetí přihlášky bude vystavovatel vyrozuměn.
5. Příjem bodovaných exponátů dne 5. 10. 2016 od 8:00 hod. do 20:00 hod., nebodovaných exponátů dne 5. 10. 2016 od 8:00 hod. 

do 20:00 hod. a dne 6. 10. 2016 od 8:00 hod do 14:00 hod v pavilonu „A“ výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, Olomouc. 
Exponáty je nutno doručit osobně nebo prostřednictvím zprostředkovatele! 

6. Při příjmu exponátů je nutné doložit veterinární potvrzení z místa trvalého pobytu ne starší než 3 dny vydané soukromým 
veterinárním lékařem na druh vystavovaných exponátů.

7. Klecné na výstavě je 50,- Kč (2 €) za bodovaný exponát, na nebodované ptáky se klecné nevztahuje. Pro členy Asociace chovatelů 
exotického ptactva (ACHEP) a to i pro členy klubů, které jsou členy ACHEP (klub jehož je vystavovatel členem je nutno uvést 
v přihlášce) a pro vystavovatele kteří vystaví 10 a více exponátů je snížené klecné 35,- Kč (1,5 €) za bodovaný exponát. Každý 
vystavovatel je taktéž povinen odebrat katalog v ceně 100,- Kč. Platba v hotovosti za bodované exponáty a katalog bude provedena 
při příjmu exponátů dne 5. a 6. 10. 2016.

8. Bodovaní ptáci do velikosti neofémy budou vystaveni v jednorázových kartonových klecích standardně vybavených napáječkou 
a dvěma plastovými bidélky. 

9. Vystavované exponáty budou zařazeny do výstavních tříd podle vyplněné přihlášky na výstavu. Pokud chovatel určí špatně danou 
třídu, druh, či barvu bude takový pták posuzovateli vyřazen ze soutěže.

10. Bodovaní ptáci musí být označeni nesnímatelnými pevnými kroužky s rokem, nesmí mít rozlišovací či jiný další kroužek, jinak bude 
posuzovateli vyřazen ze soutěže.

11. Posuzování bude provedeno dne 6. 10. 2016 sborem posuzovatelů, delegovaných předsedou Sboru posuzovatelů ČR a výstavním výborem.
12. Vyhlášené kategorie: 1) barevní kanáři, 2) postavoví kanáři, 3) kříženci, 4) evropská, euroasijská a americká avifauna, 5) postavové 

andulky, 6) barevné andulky, 7) drobní exoti, 8) malí papoušci, 9) velcí papoušci, 10) měkkožraví, hrabaví a ostatní
13. U nebodovaných ptáků ceny určí výstavní výbor. U bodovaných ptáků ceny určí delegovaní posuzovatelé a to dle následujícího klíče: 

Jednotlivci: III. místo: minimálně 89 bodů, II. místo: minimálně 90 bodů, I. místo: minimálně 91 bodů.
Kolekce: III. místo: minimálně 356 bodů, II. místo: minimálně 358 bodů, I. místo: minimálně 360 bodů.
Páry: III. místo: minimálně 178 bodů, II. místo: minimálně 180 bodů, I. místo: minimálně 182 bodů.
Šampion výstavy: Nejvíce bodovaný exponát v dané kategorii a to včetně jedince z kolekce či páru.
V každé výstavní třídě se uděluje maximálně 1 zlatá, 1 stříbrná a 1 bronzová medaile.

14. Bodování se bude provádět na základě platného standardu C.O.M. a platného českého standardu. Plemena, či barvy, které nejsou 
uznány ve výše uvedených standardech, mohou být oceněny pouze čestnou cenou.

15. Vystavovatel, který chce vystavené exponáty nabídnout k prodeji, označí je v přihlášce s uvedením ceny – ty pak budou zájemcům 
prodány během výstavy a vydány až po skončení výstavy, po domluvě s výstavním výborem dne 9. 10. 2016 od 14:00 hod.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo na poplatek ve výši 10 % z prodejní ceny exponátu za zprostředkování prodeje.
17. Výdej vystavených exponátů se uskuteční po výstavě dne 9. 10. 2016 od 17:00 hod.
18. Vystavovatelé, kteří jsou členy chovatelských klubů, uvedou v přihlášce, kterého klubu jsou členy – jejich členství bude uvedeno 

v katalogu výstavy.
19. Krmení po dobu výstavy zabezpečí pořadatel standardními značkovými krmivy. U druhů vyžadujících speciální krmení toto bude 

dohodnuto mezi vystavovatelem a výstavním výborem.
20. Po dobu výstavy zajistí pořadatel veterinární dozor. V případě úhynu exponátu bude na základě písemné žádosti vystavovatele 

provedeno veterinární vyšetření, poplatek zaplatí vystavovatel, jestliže k úhynu dojde v důsledku chyby pořadatele, zaplatí 
pořadatel na základě veterinárního vyšetření vystavovateli veškerou náhradu škod ve výši běžných cen.

21. Jakákoliv manipulace s ptáky po dobu výstavy je ze strany majitele a vystavovatele zakázána!
22. Ceny budou vystavovatelům vydány dne 8. 10. 2016 na společenském večeru od 20:00 hod., který se bude konat v Interhotelu 

FLORA, na tuto akci je vstup zdarma. Dále pak dne 9. 10. 2016 od 10:00 hod. v sekretariátu výstavního výboru v areálu výstaviště 
Flora Olomouc, a. s., v pavilonu „A“.

Mgr. Jan Sojka
ředitel výstavy EXOTA Olomouc 2016


