
https://www.facebook.com/events/1880947712111492



ZAPISY DO 28 CZERWCA 2022 (http://gl.miau.pl)

Zapewniamy krzesła, parking jest bezpłatny.
Możliwa płatność kartą na terenie wystawy.

GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI 
 Ul. VII DWÓR 7 GDAŃSK

MIE JSCE

SZEF STEWARDÓW:
Andrzej Gawarkiewicz – andrzejgawarkiewicz92@gmail.com

SĘDZIOWIE (IMIĘ I NAZWISKO, KRAJ, OCENIANE KATEGORIE):

Daria Łukasik-Weber  Polska     1, 2, 3, 4C
Gerardo Fraga y Guzmán   Hiszpania     ALL BREED
Henry Hornell    Polska     ALL BREED
Yan Roca-Folch   Francja     ALL BREED

Przyjęcia kotów
i kontrola weterynaryjna
Oceny kolorów
Oceny kotów
Best In Show
Zamknięcie wystawy

7.00–9.00
9.30–10.00
10.00–13.30
15.00–17.00
17.00

7.00–9.00
9.30–10.00
10.00–13.30
15.00–17.00
17.00

PROGRAM WYSTAWY: SOBOTA NIEDZIELA

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ: 
klub@ccamber.pl / 731 707 303



WARUNKI
WETERYNARYJNE

• Koty uczestniczące w wystawie muszą być zachipowane, zdrowe,  
wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych; Koty przyjeżdżające 
z obszarów zagrożonych wścieklizną w myśl lokalnego rozporzą-
dzenia (i zza granicy) muszą posiadać ważne szczepienie przeciw-
ko wściekliźnie i dokument to potwierdzający;

• Muszą posiadać zaświadczenie lekarza weterynarii wydane 
nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą;

•  Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia
 lub paszport;

• Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu
 i panleukopenii dokonane niewcześniej niż 2 lata (730 dni)
 i nie później niż 15 dni przed wystawą;

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

• Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazury
(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. wystawowy 
FIFe 3). Tak samo się stanie, jeżeli hodowca lub jego kot nie
spełnią któregokolwiek w.w. kryteriów.



OPLATY

KLASA WYSTAWOWA   ZA 1 DZIEŃ ZA 2 DNI

1 – Supreme Championów  170 PLN  200 PLN

3 – Grand Inter Championów  170 PLN  200 PLN

5 – Inter Championów   170 PLN  200 PLN

7 – Championów:    170 PLN  200 PLN

9 – otwarta     170 PLN  200 PLN

10 – kastraty: (klasy: 8,6,4,2)  170 PLN  200 PLN

11 – kocięta 7–10 m-cy   170 PLN  200 PLN

12 – kocięta 4–7 m-cy   170 PLN  200 PLN

14 – kot domowy    140 PLN  180 PLN

16 – miot (minimum 3 kocięta)  240 PLN  300 PLN

17 – weteran     140 PLN  180 PLN

13c – ustalenie koloru:   50 PLN

dopłata do podwójnej klatki  50 PLN  100 PLN

PROMOCJE CENOWE
Członkowie Klubu Gdańskie Lwy: zniżka 30 zł za każdego kota, 
zgłoszonego na 2 dni wystawy.
Przy zgłoszeniu miotu na dwa dni wystawy można zgłosić 
do oceny jedno kocię z tego miotu w promocyjnej cenie 80 PLN 
(pozostałe kocięta wg cennika)

Nr konta bankowego KFGL:

45 1160 2202 0000 0001 4172 9604

Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy

Bank Millennium



UWAGI
ORGANIZACYJNE

BARDZO WAZNE!

• Zaznaczamy, że osoby wpłacające na ostatnią chwilę (po czwartku,
 7 lipca), które nie będą miały przy sobie wydruku z WAŻNYM
 potwierdzeniem wpłaty, nie zostaną wpuszczone na wystawę

• UWAGA: liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, prosimy
 o wcześniejsze rozeznanie i, w miarę możliwości, niezajmowanie
 miejsc przy hali wystawowej;

• Po zamknięciu zgłoszeń 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);

• Za obsługę płatności na wystawie (za każdego zgłoszonego kota)
stowarzyszenie dolicza + 50,00 PLN;

• W zgłoszeniu elektronicznym prosimy o poinformowanie nas o fakcie
przywiezienia własnej klatki;

• W przypadku powrotu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych
 w związku z pandemią COVID-19, każdego, kto jest lub będzie
 zaszczepiony wszystkimi dawkami szczepionki przeciw COVID-19
 prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu, który to potwierdza.



PRZEKRACZANIE
GRANIC ZE
ZWIERZECIEM

PODRÓŻOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI W GRANICACH UNII EUROPEJSKIEJ 

WIĄŻE SIĘ Z OKREŚLONYMI PRZEPISAMI:

• zwierzę musi posiadać wszczepiony mikrochip,

• zwierzę musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie

 (ważność szczepienia to 365 dni). Zwierzęta szczepione po raz pierwszy

 lub takie, które miały przerwę powyżej 365 dni, mogą przekroczyć

 granicę po 21 dniach od szczepienia,

• zwierzę musi posiadać ważny paszport dla zwierząt domowych

 (podróż w granicach UE) lub unijne świadectwo zdrowia (podróż

 z państwa niebędącego członkiem UE).

• Przepisy te mają zastosowanie do podróży, które nie wiążą się

 ze zmianą tytułu własności lub sprzedażą.

• Opiekunem zwierzęcia podczas podróży musi być jego właściciel,

 wskazany z imienia i nazwiska w dokumencie identyfikacyjnym

 zwierzęcia, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

• Jeżeli podróżujesz z ponad pięcioma zwierzętami musisz przedstawić

 dowód, że zwierzęta uczestniczą w wystawie. Wystarczy dokument

 rejestracyjny. Dodatkowo przewożone zwierzęta muszę mieć powyżej

 6 miesięcy.

GDZIE SIE ZATRZYMAC

HOTEL  OL IV IA  – al. Grunwaldzka 470

rabat 10% od cennika indywidualnego

8–10. lipca pobyt zwierzaka 35 zł/doba

I B I S  GDANSK  STARE  M IA STO – ul. J. Heweliusza 24
rabat 10% od obowiązujących cen
8–10. lipca pobyt zwierzaka 50 zł/doba
posiadacz karty lojalnościowej ALL 30 zł/doba

MERCURY  GDANSK STARE  M IA STO  – ul. J. Heweliusza 22
rabat 10% od obowiązujących cen
8-10. lipca pobyt zwierzaka 60 zł/doba
posiadacz karty lojalnościowej ALL 30 zł/doba

V ILL A  EVA  – ul. S. Batorego 28
rabat 10% od obowiązujących cen 8-10. lipca

FOCUS  HOTEL  PREM IUM GDANSK  – ul. Nad Stawem 5
rabat 10% od ceny dnia 8-10. lipca

SM ART  HOTEL  – ul. Słowackiego 3
zniżka 10% od ceny dnia 9-10. lipca
jednorazowa opłata za zwierzaka 40 zł

HOTELE W GDAŃSKU, W KTÓRYCH NA HASŁO

„GDAŃSKIE LWY” OTRZYMAJĄ PAŃSTWO ZNIŻKĘ:


