
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU
základní organizace MCC, konané dne 13.12.2011, Renčova 15 Brno.

Přítomni :   Nikola Arcanidu,  Alena Boušková, Jaroslav Pinkava, Karel Zitterbart
Omluveni :  Pavel Hromek, Eric Reijers
Začátek schůze : v 16:30hod
Konec schůze : v 18 hod

Schůze byla svolána za účelem  příprav pro konání výstavy v roce 2012. 

Program schůze :

MVK Avanti 05/2012

Sponzoři – paní Arcanidu oznámila, že generálním sponzorem bude firma Royal Canin. Pan Zitterbart jedná
s firmou BIBS a.s, tato bude hlavním sponzorem, sponzorský dar BIBS a.s. zašle v lednu 2012 na účet ZO.
Těmto poskytne naše ZO reklamu do katalogu.
Paní Arcanidu zpracovala hrubý rozpočet – náklady a příjmy z plánované MVK.

Propozice – paní Arcanidu předvedla návrh na propozice, tyto budou zaslány předsedovi ZO ke schválení, a
anglické propozice ke korekci. Poté je jednatelka zašle také Výstavní komisi – p. Šandovi a p. Šimkové.

Uzávěrka – členové výboru stanovili datum uzávěrky přihlášek na 23.04.2012

Klecné – paní Arcanidu navrhla sjednotit výši klecného pro všechny třídy, přítomní členové souhlasili.
Výstavní poplatek na 1 den – 600Kč. Paní Arcanidu navrhla zvýhodnit dvoudenní klecné – 1000Kč, členové
souhlasili. Další slevy ani při větším počtu koček 1 vystavovatele nebudou. Klecné v měně CZK je třeba
uhradit na účet ZO. Při přejímce budou hradit klecné pouze zahraniční vystavovatelé, v měně Euro.

Zpracování přihlášek –  jako loni paní Pánková, odměna bude upřesněna.

Odvoz klecí – zařídí p. Pinkava se stejnou firmou jako loni.

Veterinární kontrola –  vzhledem k předpokládanému množství koček bude potřeba zajistit 3 veterinární
lékaře, vyřídí p. Arcanidu.

Stewardi – nutná znalost min. anglického jazyka, věk nad 15 let, upřednostníme zájemce o dvojdenní práci.
Stewardi dostanou odměnu 250Kč na den.

Šéfsteward – členové navrhli p. Seidlera a pí. Venclíkovou.

Poháry – paní Arcanidu předvedla návrhy na poháry a firmami nabízené slevy.

Speciální soutěž – p. Zitterbart navrhl uskutečnit speciální soutěž, všichni se shodli na nedělní soutěži - BIS
pro plemeno britská krátkosrstá.

Webová prezentace – p. Arcanidu ukázala připravenou prezentaci MVK 2012 na adrese :
www.show.moraviacatclub.eu 

Výstavy v dalších letech – p. Arcanidu poslala za ZO MCC p. Šandovi a p. Šimkové písemnou žádost o
bookování termínů pro naše další MVK až do roku 2021.

V Brně 14.12.2011

Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka

http://www.show.moraviacatclub.eu

