
 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU  KORUNKA 

                                                OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY 

                                                          PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE      
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 STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

  ČKALOVOVA 10,708 00 OSTRAVA-PORUBA 

  Telefon: 599 527 321, 731 617 815    www.svc-korunka.cz 

 

                                        MILÉ DĚTI ! 
 Chováte doma zvířátko ? Je to Váš kamarád – mazlíček ? 

 Víte o něm hodně zajímavého a rádi byste ho představili ostatním ? 

 Chtěli byste se spolu se svým zvířátkem zúčastnit soutěže                                                                                  

   „ O NEJROZTOMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO ?“ 

  

Tuto možnost Vám nabízí  Středisko přírodovědců 
                                                                                                na akci 

  VÝSTAVA  

DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ                          

  v  sobotu 10.listopadu 2018  

od  8:00 do 13:00 hodin. 
 

Podmínky účasti na akci : 
 Přihlásit se můžete :  s hlodavci, terarijními zvířaty, exotickými ptáky, kočkami, rybičkami, drobným hmyzem…. 

 Nutno vyplnit přihlášku, nechat podepsat rodičům a zaplatit včas účastnický poplatek. 

 Zvířátko musí být ZDRAVÉ (veterinární potvrzení není nutné). 

 Zvířátko musí být doneseno ve vlastní přepravce, kleci apod.  z které  neuteče  a vydrží v ní po dobu výstavy. 

 Majitel zvířátka zodpovídá za své zvířátko po celou dobu výstavy  a musí být u svého zvířátka přítomen . 

 Každé zvířátko bude mít svoji SAMOSTATNOU VIZITKU, proto vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU . 
 Odevzdejte nejpozději do ČTVRTKU 8.LISTOPADU  s účast.poplatkem na Středisko přírodovědců.  

 

Účastnický poplatek pro vystavovatele :  50,- Kč (platba do 8.11.), 
Pro doprovázející rodiče, sourozence, kamarády : 20,- Kč (platba u pokladny v den akce) 

                                                             Podrobnější informace o průběhu akce : 
                                                               8:00-8:30 : zahájení akce, otevření sálu 
                                                           8:30-9:00  hod. : Příjem vystavovaných zvířátek, úprava sálu. 

                                                                      9:00 -11:30 hod. : Vlastní výstava. 
             11:30-12:00 hod. : Vyhodnocení ankety o nejroztomilejší zvířátko  

                                                                            12:00-12:30 hod. :  převzetí odměn. 
                                                                                12:30-13:00  : ukončení akce 

 !!!  PRVNÍ MŮŽE BÝT JEN JEDEN, ALE ODMĚNY OBDRŽÍ VŠICHNI  !!! 
 

                                                                                            Poznámky :     

 Na akci je zakázáno přinášet zvířata, která jsou JEDOVATÁ  nebo NEBEZPEČNÁ !!! 
VÝSTAVA NENÍ URČENA PRO PEJSKY ! 

 Pozvěte své rodiče, kamarády, známé, aby se přišli podívat a zvířátka ohodnotit ! 
Budete si moci prohlédnout  chovatelské expozice střediska (hlodavci, teraristika, exotičtí ptáci, ryby…) 
 

http://www.svc-korunka.cz/
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DĚTI A JEJICH DOMÁCÍ  MAZLÍČCI – přihláška 
 
 

Jméno a příjmení :  …………………………………………………………………….. 
 

                Telefon :  …………………………………………………………………………………….. 
 

                E-mail :    …………………………………………………………………………………….. 
 

                Kroužek SPř : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

ZAJÍMAVOSTI O MÉM ZVÍŘÁTKU (na výstavní vizitku): 
 

druh, jméno, stáří, samec x samice, co rádo jí, 
čím vás baví, co provádí apod. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………… 

Podpis rodičů 
 

Přihlášku na akci 
„Děti a jejich domácí mazlíčci“ 

nutno odevzdat spolu s účastnickým poplatkem do čtvrtku 8.11.2018 do 13,00 hodin  
na vrátnici SPř. 
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