Podmínky dražby drobných exotů
Dražba (aukce) drobných exotů je forma prodeje a nákupu drobného exotického ptactva, při
které cena není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících
či prodávajících. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky a nakonec je ptactvo
licitátorem (tj. předsedajícím dražbě) přiklepnuto tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a tento
účastník (zvaný vydražitel) tak získá právo a povinnost za tuto cenu zakoupit draženého
exotického ptáka či exotické ptactvo.

Přihlášení ptactva do dražby
Přihlásit ptactvo do dražby může vystavovatel, nebo obsluhující personál konkrétní výstavy
zasláním řádně vyplněné přihlášky. Při velkém zájmu si pořadatel vyhrazuje právo z
časových důvodů omezit množství přijímaných ptáků ve prospěch soutěžně vystaveného.
Ptáci přihlášení do dražby jsou vystaveni minimálně jednu hodinu před jejím zahájením tak,
že v popisu, který je na viditelném místě je uvedený druh, barva (mutace), pohlaví, rok
narození a vyvolávací hodnota v CZK. Dále může obsahovat krátký popis. Tyto údaje poskytne
prodávající v přihlášce a organizátor dražby technicky provede zveřejnění těchto údajů. Ptáci
budou nabízení k prodeji ve výstavních klecích jako jednotlivci, nebo pokud jsou nabízení
jako pár tak můžou být vystavení společně. Ptáci kteří jsou určení do dražby jsou soustředění
na jednom místě, pokud se jedná o výstavní exponát, ten může do začátku aukce zůstat
zařazen na výstavě, kde je taky řádně pro tuto akci označen.

Pravidla dražby
Dražit může pouze plnoletá osoba. Vlastní dražba je zahájená licitátorem vyhlášením popisu
prodávaného ptactva a vyhlášením vyvolávací ceny. Ukončena je prohlášením "Prodáno"
nebo "Neprodáno", které následuje po třetím vyhlášení aktuální ceny, nebo třetím
vyhlášením vyvolávací ceny. Tehdy, kdy dražitelé neprojeví zájem pokračovat v dražení.
Dražitelé zájem dražit dávají najevo licitátorovi zvednutím ruky.
Vydražitel je povinen uhradit prodávajícímu vydraženou částku bezodkladně po ukončení
konkrétní dražby nebo dle vzájemné domluvy.
Organizátor dražby nenese odpovědnost za stav nabízeného ptactva, nákup a prodej je
pouze věcí prodávajícího a kupujícího.
Organizátor si za zařazení ptactva do dražby neúčtuje žádnou částku.

