
Genoservis, a. s.
Jožky Jabůrkové, 779 74 Olomouc
IČO: 47151609; DIČ: CZ47151609

                                     715 .lv ,B .ddo ,ěvartsO v duos ýksjarK :RO        
Bank. spojení: KB, pobočka Olomouc
Č. účtu: 5300-811/0100

Závazná přihláška k účasti

23.–26. 6. 2011
Brno – Výstaviště

Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2011

Kategorie (plemeno)

        Počet vystavovaných kusů:

Za vystavovatele je oprávněn jednat:

Jméno, příjmení:

Telefon:

výběr zví řat provede (jméno, příjmení, telefon):

– za vystavovatele:

– za oprávněnou organizaci:

vystavovatel byl seznámen:

a) s podmínkami vystavovatele

b) s veterinárními podmínkami

ubytování: žádáme závazně zajistit ubytování       

 výstaviště – pavilon (nutný spacák s sebou) , v  počtu pro …..mužů / …..žen        DO VYČERPÁNÍ KAPACITY

 studentské koleje Vinařská (včetně snídaně), v počtu pro …..mužů / …..žen 

 nepožadujeme

stravování: žádáme pro ošetřovatele zvířat závazně zajistit  

 snídaně/oběd/večeře pro …..osob         

   nepožadujeme

                 HOLŠTÝNSKÝ SKOT 

Pavel Král, 607 618 476, kral@cestr.cz

    
                                                             

                              PRASATA              Filip Offenbartl, 602 713 607, offenbartl@genoservis.cz

                                          OVCE, KOZY         Vít Mareš, 777 754 800, schok@schok.cz

CS. STRAKATÝ SKOT

Lumír Dvorský, 602 515 176, dvorsky@genoservis.cz

    
                                                             

Kontak pro zasílání  přihlášek
Čitelně vyplněný originál zašlete zpět v termínu do uzávěrky přihlášek, viz níže uvedeným osobám, dle kategorií zvířat na uvedené e-meilové adresy.

Bez výhrad souhlasíme se zněním podmínek pro vystavovatele zvířat, které jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti a jejichž znění je rovněž zveřejněno 
na: www.genoservis.cz a na www.vystavazvirat.cz.  Podpisem Závazné přihlášky k účasti dáváme společnosti veletrhy brno, a. s. a společnosti Genoservis, a. s.  
souhlas s  tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 sb. využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím 

elektronických prostředků.

 Místo a datum                                Jméno a příjmení oprávněné osoby                                                 Razítko, podpis   

Sídlo / místo podnikání (ulice, město, PSČ, stát):  

Tel.:       Fax:     E-mail: 

Http://       IČO:       DIČ:

Číslo účtu:   /   Statutární orgán / GŘ (jméno):           

kontaktní osoba:           tel.:      

Fax:       e -mail:

kontaktní adresa:

Tiskový pracovník:     Tel.:      Fax:     

E-mail:       Zápis v OR nebo jiné evidenci:

Číslo ústřední evidence chovatele:

  

VYSTAVOVATEL

PŘIHLAŠUJEME NA VÝSTAVU ZVÍŘATA:

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ OŠETŘOVATELE ZVÍŘAT

MAX. 2 OSOBY NA VYSTAVOVATELE

snídaně/večeře pro …..osob        

      MASNÝ SKOT  Jan Kopecký, 724 007 862, kopecky@cschms.cz; Jan Chroust, 724 117 940, chroust@genoservis.cz

KONĚ             

Komenského 367, 783 73 Grygov

max. 2 osoby
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27. –30. 6. 2013
Brno-Výstaviště
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 Podmínky pro vystavovatele zvířat

 1. Zvířata budou naskladněna následovně:
  22. 6. 2011 v době od 10.00 do 21.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně
  23. 6. 2011 v době od 07.00 do 08.00 hod 

 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 pracovníkem Genoservis, a.s. a 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.

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

 5. Dopravu zvířat na výstavu tam a zpět zabezpečí:
 skot, masný skot, prasata – Genoservis popřípadě po vzájemné, předchozí dohodě chovatel.
 ovce, kozy – chovatel
 Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a plné vytížení dopravního prostředku!!!

 
 Odvoz zvířat bude následující:
  26. 6. 2011 v době od 17.00 do 20.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně

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

 6. Náhrady chovatelům.
 Chovatelům bude hrazena doprava zvířat (tam a zpět), dále zdravotní zkoušky pouze na zvíře, které se skutečně výstavy zúčastnilo.

 
 Stanovené náhrady za dopravu zvířat:        Stanovené náhrady za zdravotní zkoušky:
 Sazba na 1 km (bez příslušné sazby DPH)      skot, prasata  550 Kč/kus
  osobní auto vč. vozíku  11 Kč      ovce, kozy  350 Kč/kus
  nákl. automobil nad 3,5t 17 Kč     koně   350 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 7,5t  27 Kč     pštrosy  200 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 16t 32 Kč

 
 Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 14 dnů po skončení výstavy
 (tj. ode dne 26. 6. 2011), kdy se zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy, to znamená 23.–26. 6. 2011.
 Na doklady dodané po tomto termínu nebude brán zřetel!

 

Adresa pro zasílání dokladů: Genoservis, a. s.; Komenského 367; 783 73 Grygov

 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.

 8. Steliva, objemová krmiva, odvoz výkalů zabezpečuje Genoservis.

 9. Organizátoři na základě objednávky v Závazné přihlášce k účasti, zajistí ošetřovatelům zvířat:
 snídani - formou balíčků, ubytování na kolejích Vinařská, snídaně bude zajištěna tam/oběd - na stravenku v restauraci v pavilonu A3, 
 nevztahuje se na nápoje/večeři - formou balíčků 
 Další stravování a pitný režim řeší každý samostatně na svoje náklady

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

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

 12. Pro předvádění zvířat si vystavovatel na základě dohody Svazu zajistí jednotný oděv: košile-polokošile/ modré kalhoty-rifle.

 13. Pojištění zvířat a odpovědnosti zajistí a hradí hromadně organizátor. Pojištění se bude vztahovat pouze na průběh konání výstavy.
 To znamená na dobu: od ustájení zvířete na výstavišti v Brně, po jeho vystájení po ukončení výstavy. Pojištění se nebude vztahovat na
  přepravu zvířat tam i zpět, toto řešit – požadovat po  přepravci zvířat.

  14. Číslo hospodářství výstaviště v Brně: 62085494 

 
 

Odsouhlaseno organizátory/výstavním výborem.

  místo, datum     jméno a příjmení osoby    razítko a podpis osoby
      oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu  oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu

26. 6. 2013
27. 6. 2013

na svoje náklady
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Odvoz zvířat bude následující:
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 (tj. ode dne 26. 6. 2011), kdy se zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy, to znamená 23.–26. 6. 2011.
 Na doklady dodané po tomto termínu nebude brán zřetel!

 

Adresa pro zasílání dokladů: Genoservis, a. s.; Komenského 367; 783 73 Grygov

 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.

 8. Steliva, objemová krmiva, odvoz výkalů zabezpečuje Genoservis.

 9. Organizátoři na základě objednávky v Závazné přihlášce k účasti, zajistí ošetřovatelům zvířat:
 snídani - formou balíčků, ubytování na kolejích Vinařská, snídaně bude zajištěna tam/oběd - na stravenku v restauraci v pavilonu A3, 
 nevztahuje se na nápoje/večeři - formou balíčků 
 Další stravování a pitný režim řeší každý samostatně na svoje náklady

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

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

 12. Pro předvádění zvířat si vystavovatel na základě dohody Svazu zajistí jednotný oděv: košile-polokošile/ modré kalhoty-rifle.

 13. Pojištění zvířat a odpovědnosti zajistí a hradí hromadně organizátor. Pojištění se bude vztahovat pouze na průběh konání výstavy.
 To znamená na dobu: od ustájení zvířete na výstavišti v Brně, po jeho vystájení po ukončení výstavy. Pojištění se nebude vztahovat na
  přepravu zvířat tam i zpět, toto řešit – požadovat po  přepravci zvířat.

  14. Číslo hospodářství výstaviště v Brně: 62085494 

 
 

Odsouhlaseno organizátory/výstavním výborem.

  místo, datum     jméno a příjmení osoby    razítko a podpis osoby
      oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu  oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu

 

 

 

 

 Podmínky pro vystavovatele zvířat

 1. Zvířata budou naskladněna následovně:
  22. 6. 2011 v době od 10.00 do 21.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně
  23. 6. 2011 v době od 07.00 do 08.00 hod 

 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 pracovníkem Genoservis, a.s. a 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.

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

 5. Dopravu zvířat na výstavu tam a zpět zabezpečí:
 skot, masný skot, prasata – Genoservis popřípadě po vzájemné, předchozí dohodě chovatel.
 ovce, kozy – chovatel
 Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a plné vytížení dopravního prostředku!!!

 
 Odvoz zvířat bude následující:
  26. 6. 2011 v době od 17.00 do 20.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně

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

 6. Náhrady chovatelům.
 Chovatelům bude hrazena doprava zvířat (tam a zpět), dále zdravotní zkoušky pouze na zvíře, které se skutečně výstavy zúčastnilo.

 
 Stanovené náhrady za dopravu zvířat:        Stanovené náhrady za zdravotní zkoušky:
 Sazba na 1 km (bez příslušné sazby DPH)      skot, prasata  550 Kč/kus
  osobní auto vč. vozíku  11 Kč      ovce, kozy  350 Kč/kus
  nákl. automobil nad 3,5t 17 Kč     koně   350 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 7,5t  27 Kč     pštrosy  200 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 16t 32 Kč

 
 Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 14 dnů po skončení výstavy
 (tj. ode dne 26. 6. 2011), kdy se zdanitelné plnění na dokladu musí vztahovat ke dnům průběhu výstavy, to znamená 23.–26. 6. 2011.
 Na doklady dodané po tomto termínu nebude brán zřetel!
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 11. Případné léčení zvířat během výstavy zabezpečuje veterinární služba na náklady organizátorů.
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      oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu  oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu

snídani – v restauraci v pavilonu A3

27.–30. 6. 2013.30. 6. 2013

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. Jiná forma ubytování hradí chovatel - vystavovatel na svoje vlastní náklady, organizátor 
zajistí pouze rezervaci na základě objednávky v závazné přihlášce - formulář - Ubytování chovatelé, ošetřovatelé. Termín rezervace do 22. 5. 
2013 - uzávěrka přihlášek.

 

 

 

 

 Podmínky pro vystavovatele zvířat

 1. Zvířata budou naskladněna následovně:
  22. 6. 2011 v době od 10.00 do 21.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně
  23. 6. 2011 v době od 07.00 do 08.00 hod 

 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 pracovníkem Genoservis, a.s. a 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.

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

 5. Dopravu zvířat na výstavu tam a zpět zabezpečí:
 skot, masný skot, prasata – Genoservis popřípadě po vzájemné, předchozí dohodě chovatel.
 ovce, kozy – chovatel
 Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a plné vytížení dopravního prostředku!!!

 
 Odvoz zvířat bude následující:
  26. 6. 2011 v době od 17.00 do 20.00 hod - skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně

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

 6. Náhrady chovatelům.
 Chovatelům bude hrazena doprava zvířat (tam a zpět), dále zdravotní zkoušky pouze na zvíře, které se skutečně výstavy zúčastnilo.

 
 Stanovené náhrady za dopravu zvířat:        Stanovené náhrady za zdravotní zkoušky:
 Sazba na 1 km (bez příslušné sazby DPH)      skot, prasata  550 Kč/kus
  osobní auto vč. vozíku  11 Kč      ovce, kozy  350 Kč/kus
  nákl. automobil nad 3,5t 17 Kč     koně   350 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 7,5t  27 Kč     pštrosy  200 Kč/kus 
  nákl. automobil nad 16t 32 Kč

 
 Veškeré doklady týkající se nároků na výše uvedené náhrady musí být dodány nejpozději do 14 dnů po skončení výstavy
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 organizátoři výstavy, obojí na základě objednávky v Závazné přihlášce k účasti. 
 Jiná forma ubytování  hradí chovatel - vystavovatel na svoje vlastní náklady..

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

 12. Pro předvádění zvířat si vystavovatel na základě dohody Svazu zajistí jednotný oděv: košile-polokošile/ modré kalhoty-rifle.
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Odsouhlaseno organizátory/výstavním výborem.

  místo, datum     jméno a příjmení osoby    razítko a podpis osoby
      oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu  oprávněné k podpisu za vystavovatele/agenturu

Pojištění se bude vztahovat pouze na průběh konání výstavy. 
To znamená na dobu: od ustájení zvířete na výstavišti v Brně, po jeho vystájení po ukončení výstavy. Pojištění se nebude vztahovat 
na přepravu zvířat tam i zpět, toto řešit - požadovat po přepravci zvířat.

bílá košile-polokošile/ černé kalhoty-rifle.

V rámci úsporných opatření bude v nutném případě účtován chovateli poplatek/příspěvek za/na dopravu zvířat ve výši max.:
koně, skot - 1000 Kč/ks, hříbě - 0 Kč/ks, tele - 0 Kč/ks, ovce, kozy, prasata - 200 Kč/ks, kůzle, jehně - 0 Kč/ks

.
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