
XXVII&XXVIII MIĘDZYNARODOWA  

WYSTAWA KOTÓW w ŁODZI 

14-15 marca 2020r. w EC1  Łódź – Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 w Łodzi 

Zapraszamy na wystawę w niesamowitym miejscu Hali Maszyn w EC1 w Łodzi.  Jest ona zabytkowym 

pomieszczeniem z 1907r. o unikalnym wyglądzie, zawierającym oryginalne i historyczne elementy. 

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 to zespół budynków dawnej elektrowni łódzkiej położony                 

w centrum Łodzi, obok dworca kolejowego Łódź Fabryczna. 

 

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE* 

SE,DZIA Kraj Kategoria 

Mr. IreneuszPruchniak PL All breed 

Mrs. Joelle Money CH All breed 

Mrs. Olga Komissarova EST All breed 

Mrs. DorotaSzadurska PL 2, 3, 4 

Mr. Jaroslaw Panek CZ 1,3,4 

Mr. Martin Kabina   CZ All breed 

 
 

SZEF STEWARDÓW: Małgorzata Wójciuk 

PROWADZĄCY BEST IN SHOW: Roman Grabara 

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie 

sędziowskim                                                                                                   

 

PROGRAM WYSTAWY** 

 

 

 

 

 
**Organizator zastrzega 

możliwośd wprowadzenia 

zmian w programie show 

 

 
 

CENNIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobota Niedziela 

Przyjęcia kotów i kontrola weterynaryjna 8.00 - 9.30 8.30 - 9.00 

Ustalenie koloru 10.00 - 10.30 9.30 - 10.00 

Oceny 10.30 - 14.30 10.00 - 14.00 

Przerwa 14.30 - 16.00 14.00 - 15.30 

Best in Show 16.00 - 17.30 15.30 - 17.00 

Wydawanie dyplomów od 17.00 od 16.30 

Zamknięcie wystawy ok. 18.00 ok. 17.30 

Klasa 1 dzien 2 dni 
Kocięta: 12, 11 110 zł 160 zł 

Koty dorosłe: 9,7, 5, 3, 1 110 zł 170 zł 

Kastraty: 10, 8, 6, 4, 2 100 zł 150 zł 

Koty domowe: 14 80 zł 100 zł 

Gość wystawy: 15 80 zł 100 zł 

Weteran : 17 80 zł 100 zł 

Miot: 16 250 zł 300 zł 

Dopłata do podwójnej klatki 50 zł 100 zł 

Ustalenie koloru  50 zł/kot 

mailto:demicat@seznam.cz


ZGŁOSZENIA: 

Termin zgłaszania kotów na wystawę: 8 marca 2020r. 

Zgłoszenia internetowe: 

/on-line/ http://www.scc.miau.pl  lub  irena.nalewaj@catshow.eu 

Opłat za wystawę: 

na konto bankowe SCC, należy dokonad najpóźniej w dniu zamknięcia zgłoszeo. 

Nr konta bankowego SCC:  . 77 1050 1461 1000 0090 3025 0691 .  

 

PROMOCJE CENOWE: 
 

 Przy zgłoszeniu miotu na dwa dni wystawy można zgłosid do oceny jedno kocię z tego miotu w promocyjnej cenie 

50 PLN (pozostałe kocięta wg. cennika). 

 Członkowie Supreme Cat Club: zniżka 20 zł za kota WYŁĄCZNIE przy zgłoszeniu na obydwa dni wystawy 

 

UWAGA! 

• Po zamknięciu zgłoszeo nie ma możliwości wycofania kota z wystawy. Po tym terminie nie będą również uznawane  

żadne dodatkowe życzenia. 

• Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na wystawę bez podania przyczyny. 

• Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez  

względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję / regulamin wystawowy FIFe - rozdz.1.15. pkt e/ 

• Dopłata manipulacyjna za wpłatę po zamknięciu zgłoszeo (decyduje data dokonania przelewu) oraz za obsługę  

płatności na wystawie wynosi 50,00 PLN od wystawcy. 

• MIOT NIE MOŻE BYD GOŚCIEM WYSTAWY 

• Dyplomy będą wydawane po panelu BIS 

 ZAPEWNIAMY  KRZESŁA 

             

DODATKOWE INFORMACJE 
 

http://www.supremecatclub.pl/wystawy.php 

e-mail: info@supremecatclub.pl 

lub pod nr tel. 570 560 504 w godz. 18.00-20.00 

 

WARUNKI WETERYNARYJNE 

 Obowiązują zaświadczenia o stanie zdrowia wszystkich kotów od weterynarza wydane nie wcześniej niż 3 dni przed 

terminem wystawy 

• Koty uczestniczące w wystawie muszą byd zachipowane, zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. 

• Wystawca musi posiadad dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport. 

• Obowiązkowe są szczepienia przeciwko, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 

dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. 

• Koty białe, muszą posiadad zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu(Reg. wystawowy FIFe 3.5). 

• Wystawiane koty muszą mied skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4). 

• Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy 

chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z 

hali wystawowej. (Reg.WystawowyFIFe 3.8 

http://www.scc.miau.pl/
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