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                                       WARSZAWA  POLAND 

             WCF WORLD SHOW -  ŚWIATOWA WYSTAWA  KOTÓW 
            „ARENA LEGIONOWO”  17-18.03.2018r. /dwa certyfikaty/ 

             UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 50, 05-120 LEGIONO 
Organizatorzy: SKR - Polska, Zookeskus CATO (CATO), Estonia, LGAC - Litwa 

ZGŁOSZENIA  KOTÓW NA  WYSTAWĘ  PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE DO DNIA 03.03.2018 

  FORMULARZ  ELEKTRONICZNY NA STRONIE: www.skr.org.pl 
Podczas wystawy odbędą się:  
WCF RING: Adult & Kitten,  Master Ring,  Double Master Ring,  Triple Master Ring. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie wystawy. 

  UWAGA: 
Po dniu 03.03.2018 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.  
Za każdego umieszczeniu kota w katalogu, wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę,  
bez względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję 

( § 7 Regulamin Wystawowy SKR). 

Nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie. 
Wpłaty tylko na konto bankowe SKR do dnia 10.03.2018: 

                   PKO BP 60 1020 5561 0000 3902 0002 7078 

Dla członków SKR uczestniczących w wystawie opłata za 2 dni wystawy w cenie 
jednego dnia (zniżka nie dotyczy klasy 24 – „gość wystawy”) . 

*MIOT - klatka podwójna:120x60x70 
 

 

 

                                  ZAPROSZENI SĘDZIOWIE  
Mrs. Anneliese Hackmann              Germany   (AB, WCF – representing WCF Board)   

Mrs. Cornelia Hungerecker          Germany      (AB,   WCF) 

Mr.  Wojciech-Albert Kurkowski   Poland          (AB,  WCF) 

Mrs. Marion  Meister                   Germany      (AB,  WCF) 

Mr.   Dieter Meister                     Germany      (AB,  WCF) 

Mrs. Natalia Rozkova                   Estonia        (AB,  WCF) 

PROGRAM WYSTAWY 
  DZIEŃ 1 
17.03.2018 

   DZIEŃ 2 
18.03.2018 

Rejestracja /Kontrola weterynaryjna,     7.30 – 9.00 8.00 – 9.30 

Korekta koloru      9.00 – 10.00   9.30 – 10.00 

Otwarcie wystawy        10.00      10.00 

Ocena kotów    10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

WCF RING ADULT & KITTEN,     15.00 – 16.30       --- 

MASTER RING          --- 14.15 – 15.15 

DOUBLE MASTER RING          --- 15.15 – 16.00 

TRIPLE MASTER RING          --- 16.00 – 16.45 

BEST IN SHOW 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

Zakończenie wystawy i wydawanie 
dyplomów w sekretariacie 

    ~ 18.00    ~ 18.00 

  
OPŁATY WYSTAWOWE:                                 1 DZIEŃ                 2 DNI 
                                                                   17.03.2018            18.03.2018            

P.H. (koty z tytułem WCH i WPR)    BEZPŁATNIE   BEZPŁATNIE 

CAC – CACM  klasa:3,5,7,9,11,13,20,24 1 dzień    160 PLN 2 dni   180 PLN  

CAP – CAPM klasy: 4.6,8,10,12,14, 1 dzień     140 PLN  2 dni   160 PLN  

Młodzież, kocięta, miot*,   1 dzień     140 PLN  2 dni   160 PLN  

Kastrat, weteran, kot domowy,  1 dzień      60 PLN 2 dni     80 PLN 

Ustalenie koloru: klasa 18 - 1 kot                      40 PLN 

WCF RINGS:  Adult & Kitten -1 kot             1 kot  40 PLN 

WCF RINGS: Master Ring,  Double Master             1 kot  60 PLN 

WCF RING: Triple Master Ring             1 kot  60 PLN 

Dodatkowa klatka  (+ ½ klatki)                    60 PLN 
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PRAWO WSTĘPU NA WYSTAWĘ MAJĄ KOTY, KTÓRE PRZESZŁY KONTROLĘ 

WETERYNARYJNĄ I SĄ UMIESZCZONE W KATALOGU . 
Koty uczestniczące w wystawie muszą być przygotowane do wystawy być zdrowe,  
wolne   od chorób zakaźnych i pasożytniczych, przygotowane do wystawy, muszą  

być zaszczepione na choroby wirusowe: koci katar - calicivirus,  zapalenie jelit –  
panleukopenia ważne nie dłużej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed  
wystawą. Szczepienie  przeciwko wściekliźnie  wymagane  jest  wyłącznie  od kotów 
pochodzących z innych krajów UE niż Polska.  
Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu dla 
każdego wystawianego kota oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza weterynarii na  
3 - 1dni przed wystawą, które będzie sprawdzane w dwa dni wystawy. Koty białe muszą 
posiadać atest słuchu BAER/BAE. Jeżeli lekarz weterynarii przy przyjmowaniu kota na 
wystawę lub w trakcie wystawy, stwierdzi objawy chorobowe u kota, kot ten razem z innymi 
kotami należącymi do danego hodowcy/wystawcy,  zostanie  wyproszony z hali wystawowej. 

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki. 
Uiszczona za wystawę opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do 

wystawy powstało z winy wystawcy.( § 6 Regulamin Wystawowy SKR) 
 

                          INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u.   
2. Zmianę klasy wystawowej prosimy zgłaszać do sekretariatu w SOBOTĘ. 

Wystawca proszony jest o sprawdzenie prawidłowość wpisu kota do katalogu 
i dokonanie korekty błędnego wpisu przed oceną kota. 

3.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie wystawy oraz 
możliwość zmiany obsady sędziowskiej. 

4. Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna. 
5. Koty niedoprowadzone do ringu sędziowskiego w trakcie  oceny danej rasy 

lub odmiany barwnej mogą zostać uznane za nieobecne i  nie zostaną oceniane. 
6. Na terenie wystawy nie mogą przebywać koty młodsze niż 3 miesięczne. 
7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez kota ponosi wystawca. 
8. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków 

weterynaryjnych oraz zgodą na przetwarzanie danych  osobowych (Zgodnie z art. 
24  ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie danych  osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zmianami). 

9. Prosimy o zgłaszanie przywiezienia własnej  klatki materiałowej, brak zgłoszenia 
uniemożliwi  umieszczenie  klatki na sali wystawowej.  

10. Wystawiane koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach do czasu 
zakończenia wystawy, opuszczenie wystawy przed jej zakończeniem upoważnia 

organizatora do nie wydawania dyplomu oraz karty ocen dla  kota 
11. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kota na wystawę bez podania 
      przyczyny ( § 20 Regulamin Wystawowy SKR). 
12. Wszelkie odstępstwa są regulowane przez Komisarza Wystawy 
13. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zakazana jest sprzedaż  

kotów bezpośrednio  na wystawie. Natomiast reklama kociąt oraz informacja 
o posiadanych miotach nie jest zabroniona. 

   INFO:  Dyplomy wydawane będą w sobotę oraz w niedzielę od godz.17.30. Do odebrania    
             dyplomu niezbędny jest zwrot identyfikatora z numerem  katalogowym kota,          

         który otrzymają Państwo podczas rejestracji. 
 Gdyby mieli Państwo  pytania prosimy o kontakt z organizatorami: 
 biuro@skr.org.pl  lub 603 653 808, 795 255 231 

 
 

        HOTELE:                                          SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

www.booking.com    
 
 

 
 
 

                      INFORMACJA WETERYNARYJNA 
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