Po odvolaní núdzového stavu vládou SR sa počnúc dňom 17. mája 2021 znova môžu konať hromadné podujatia
medzi ktoré možno zaradiť aj aktivity nášho zväzu (schôdze, výstavy, súťaže, prehliadky a pod.).
Tieto je však možné konať len za predpokladu, že organizátori zabezpečia dodržanie aktuálnych opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR v súlade s COVID kalendárom. Preto ich organizátori výstav musia vo vlastnom záujme
sledovať a ich dodržanie zabezpečiť
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OZNAM O PRÍPRAVE CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVY
NITRA 2021

XXIV. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT ČLENOV
SZCH
IV. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ZVIERAT
VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
V. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KRÁLIČOM HOPE
sú v štádiu príprav na termín 4. a 5. decembra 2021
V tomto období prebiehajú jednania s príslušnými orgánmi o veterinárnych podmienkach účasti a o podmienkach vstupu
vystavovateľov a návštevníkov. O výsledkoch jednania, prípadne že z rozhodnutia týchto orgánov nebude možné výstavu
uskutočniť Vás budeme prostredníctvom oblastných výborov okamžite informovať.

V sekcii Celoštátne výstavy nájdete prihlášku a výstavné podmienky k stiahnutiu. Veterinárne
podmienky budú uverejnené hneď ako ich obdržíme.
K prihláseniu na výstavu odporúčame využiť elektronický spôsob cez ZO ČSCH Bohdalov týmto linkom:
https://www.cschbohdalov.cz
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VSTUP NA XXIV. CVZ Nitra 2021 V OTP REŽIME
Výstavy v režime OTP sa môže zúčastniť len:
► osoba plne očkovaná,
► osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID–19 nie starším ako 72 hodín od odberu
v prípade RT–PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
► osoba prekonala ochorenie COVID–19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Organizácia výstavy je podmienená menným zoznamom s kontaktom na jej účastníkov. Pre urýchlenie vstupu si prosím pripravte na
lístku napísané Vaše meno a kontakt na Vás (email alebo telefónne číslo). Menný zoznam a všetky kontaktné údaje budú po 14 dňoch
zničené.
Po celú dobu návštevy výstavy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 /KN95.
Počet návštevníkov v každom sektore bude regulovaný.
Pohyb návštevníkov bude jednosmerný.
Dodržiavaním stanovených nariadení a uvedomelým správaním nám pomôžete v organizovaní výstavy.

Pre urýchlenie vstupu doporučujeme pripraviť tlačivo vopred. Tlačivo nájdete na stránke SZCH www. Szchdz.sk
v sekcii Celoštátne výstavy

