Výborová schůze Bobtail clubu - 11.10.2016
Přítomny:

Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, Petra Márová,

Omluveny:

Klára Hájková, Karolina Morrison, Denisa Stejskalová

PROGRAM:
1) P.Márová ještě jednou poděkovala členům výboru, že pomáhají s organizací výstavy ve
Valticích zdarma, veškeré náklady pobytu ve Valticích si hradí sami, bez jejich pomoci by
to nebylo možné;
2) zamluvené kalendáře jsou předány, zbylé budou inzerovány na webu a FB;
3) o členství v BC zažádala Martina Tóthová ze Slovenska – schváleno;
4) na KV na Konopišti je organizátorem výstavy delegován ing. Leoš Jančík, bude posuzovat
i bobtaily;
5) EUROSHOW 2.-5.6.2017
 seminář MVDr. Eva Vávrová na téma „DKK – chovatel versus majitel“, v češtině i
angličtině, odměna přednášející 1000 Kč;


v návaznosti na přednášku obešle K.Morrison evropské kluby bobtailů s jakým
výsledkem DKK pouštějí do chovu;



informační recepce výstavy bude v hotelu Hubertus otevřena v pátek 2.6. od 14-20
hod., v sobotu 10-14 hodin. Informace o celém víkendovém programu dostanou
účastníci výstavy ve svém hotelu;



Program setkání:
- pátek – individuální příjezd
- sobota – 10, 11 a 12 hod. organizovaná prohlídka zámku (v angličtině, němčině a
češtině) – zjistíme, zda lze prohlídky organizovat po půlhodině, vstup pro členy BC 160
Kč, pro nečleny 270 Kč, v cizím jazyce 10 Euro; 14.30 hod. seminář o DKK v hotelu
Hubertus, vstup pro členy BC 160 Kč, ostatní 10 Euro; 19-23 hod. neformální večer ve
Valtickém podzemí – teplý a studený bufet, ochutnávka odrůdových lahvových vín,
neomezená konzumace sudového vína + voda, sklenka jako suvenýr – cena členové BC
1000 Kč, ostatní 40 Euro;
- neděle – 7-8.45 přejímka psů, 8.45 hod. slavnostní zahájení výstavy, 9 hod. zahájení
posuzování, 20 hod. galavečer v zámecké jízdárně – teplý + studený bufet, k dispozici 5x
drink dle výběru i jejich kombinace (5x0,5 l pivo, 0,3 l nealko, 0,5 l víno), vstup členové
BC 1200 Kč, ostatní 55 Euro;



hudbu na nedělní večer zajišťujeme;



v případě výstavy venku máme zajištěno zapůjčení stanů od klubu bearded colií;



1. uzávěrka výstavy 15.3.2017, 2. uzávěrka 15.4.2017;



generální sponzor ONTARIO – zajišťuje P.Márová;



Renata K. zjistí, kolik metrů koberců je ve Valticích uskladněno, jaká barva, event. se
pokusí zařídit přes p.Opluštila převoz nových koberců z Brna během února;



koberce je třeba do jízdárny nalepit, odborné provedení v ceně cca 6000 Kč zařizuje
Petra M.;



ubytování v campu (areál železničního učiliště ve Valticích) pro 13 vozů, bude uvedeno
pouze v anglické verzi, cena 15 Euro – vůz + 2,5 Euro/os., informace si vyzvednou
ubytovaní na informační recepci výstavy;



ČSPO + KB mají vysoké poplatky za zřízení platební brány a velké poplatky za příchozí
platby hlavně z ciziny, Fio banka má poplatky za platby z ciziny 20 Kč, platby z ČR a SK
jsou zdarma, ale nemá možnost zřízení platební brány. Účet pro platby Euro show
zřídíme tedy u Fio banky – zařídí P.Márová + D.Stejskalová;



přihlášky + informace z Čech přijímá Renata Kňákalová - renataoes@seznam.cz;



přihlášky z ciziny přes dogoffice nebo Kateřina Lobovská - katrinoes@seznam.cz,
informace Karolina Morrison - karolinaoes@seznam.cz;



zařídíme reklamu přes google, stojí na měsíc 1500 Kč a objeví se na FB každému, kdo
má na svém profilu nějakou zmínku o bobtailovi, vybereme, na který měsíc reklamu
zaplatíme;



Klára H. poslala informaci o možností e-shopu, přehledně ji zpracovala, ale bohužel pro
naší jednorázovou akci je to moc drahé;



P.Márová oslovila M.Koudelkovou – firma Oliver, zda si nechce na naší výstavě zřídit
stánek;



vše, co je zapsáno, jsme všechny odsouhlasily.

Zapsala R.Kňákalová

