
Základná organizácia chovateľov poštových holubov v spolupráci
s Mestským úradom v Tornali usporiada

4. medzinárodnú výstavu majstrov
v dňoch 18.–19. novembra 2011 za účasti majstrov z Rumunska, Maďarska, Českej

republiky, Belgicka a Slovenska. Srdečne očakávame účasť domácich a zahraničných majstrov.
Vystavovať sa budú šesťčlenné kolekcie majstrov – podľa ich vlastného výberu.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko (mramorová sála), Námestie európskeho umenia, Tornaľa

PROGRAM VÝSTAVY
1. deň 18. novembra 2011 (piatok)

0800–1200 hod. preberanie vystavovaných holubov
od 1200 hod. sprístupnenie výstavy návštevníkom
1700 hod. ukončenie 1. dňa
1800 hod. spoločenský večierok (Reštaurácia Centrál)

2. deň 19. novembra 2011 (sobota)
0800 hod. sprístupnenie výstavy
1100 hod. dražba holubov (kinosála MsKS)
1200 hod. tombola vecných cien a poštových holubov (kinosála MsKS)
1600 hod. ukončenie výstavy, odovzdávanie vystavovaných holubov

Záväzné prihlášky o účasti na výstave a ubytovaní zašlite do 31. októbra 2011.  Prosíme
záujemcov, aby k prihláške pripojili svoju fotografiu a v krátkosti návštevníkov výstavy
oboznámili o svojich najcennejších športových úspechoch. Úspechy žiadame spracovať do
formátu A4 (pol, resp. celá strana ) aj s fotografiami. Spracované odošlite elektronickou poštou
na dole uvedenú kontaktnú adresu. Tieto údaje budú spracované do výstavného katalógu.
V prihláške uveďte svoju adresu,  aby Vám mohli byť odoslané výstavné karty do 7. novembra
2011. Vyplnené ich odovzdáte aj s veterinárnym osvedčením pri preberaní holubov 18. novembra
2011 (piatok) na výstave. Výstavné karty budete mať možnosť stiahnuť z www.szchph.sk,
www.mestotornala.sk alebo mskgemer.webnode.sk .

Poznámka:
Organizátori výstavy pre pozvaných zahraničných hostí a pre viacnásobných majstrov

(nie je podmienkou majstrovský titul v oblastných združeniach, MS v roku 2011) zabezpečia
bezplatný vstup počas trvania výstavy, výstavné klietky a účasť na spoločenskom večierku.

Organizátori žiadajú vystavujúcich majstrov, aby venovali do tomboly jedného holuba zo
svojho chovu s rodokmeňom a preukazom o vlastníctve holuba.

Chovateľ Eyckmans Ferre z Belgicka bude na výstave záujemcom ponúkať na predaj, tak
ako aj minulý rok, špičkové holuby zo svojho úspešného chovu.

Organizátori výstavy zabezpečia pre návštevníkov a vystavovateľov predajné stánky
chovateľských potrieb, stravovanie a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť! „Letu zdar!“
Výstavný výbor

Prihlášky zasielajte na adresu:
Vincze Géza, Roľnícka č.4, 982 0l Tornaľa, mobil: +421908925115, e-mail: vincze.geza50@freemail.hu


