KLUB PŘÁTEL EXOTICKÉHO PTACTVA
Kralická 6, 100 00 Praha 10
www.kpep.cz

VÝSTAVNÍ ŘÁD
Tento Výstavní řád je závazným prováděcím předpisem Klubu přátel exotického ptactva,
Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ 18631118 (dále jen pořadatel).
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I. DRUHY VÝSTAV
Výstavy jsou pořádány přímo klubem nebo formou spolupořadatelství či záštity, zpravidla za
účelem porovnání dosažených výsledků, propagace chovu exotických ptáků a výběru
vhodných jedinců do dalšího chovu.
Posuzování se koná podle druhu pořádané výstavy a dle platného standardu exotického
ptactva. Při propagační výstavě posuzování zpravidla neprobíhá.

II. ZÁSADY PRO ORGANIZOVÁNÍ VÝSTAV
1. Výbor KPEP zveřejňuje v předstihu termín konání výstavy, kterému předchází
uzavření smlouvy se zástupci výstavních prostor a smlouvy s ředitelem výstavy o
provedení práce. Tyto smlouvy uzavírá předseda klubu jako statutární zástupce klubu.
2. K organizačnímu zabezpečení výstavy ustavuje výbor KPEP výstavní výbor v čele s
ředitelem výstavy a jmenuje jeho členy.
Výstavní výbor je složen podle potřeby:








ředitel
zástupce ředitele
ekonom
pokladní
pracovníci prodeje
vedoucí výstavby a demontáž
minimálně je tříčlenný.

3. Výstavní výbor je podřízen řediteli výstavy, který má pověření předsedy klubu pro
nedílnou rozhodovací pravomoc v rámci celé výstavy.
řídí se schváleným Řádem ochrany KPEPu, který je přílohou č.1 tohoto řádu.











pověřuje členy KPEPu zpracováním:
reklamy a propagace
katalogu výstavy
výzdoby výstavy
příjmem a výdejem ptáků
zajišťuje pracovníky pro chod výstavy - pořadatelská služba
pracovníci výstavby a demontáž
pracovník ostrahy
pracovníci úklidu
krmiči a ošetřovatelé
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III. PRÁVA A POVINNOSTI VÝBORU
ředitel výstavy:


Do funkce je delegován výborem KPEPu a ze své činnosti se tomuto výboru
zodpovídá. Řídí a organizuje celý průběh výstavy. Má hmotnou odpovědnost za
svěřený materiál a finanční prostředky výstavy. Kontroluje dodržování všech právních
norem u podřízených pracovníků výstavy a plnění zákonných norem souvisejících s
vystavenými druhy ptactva (CITES, veterinární osvědčení, povolení k chovu
eurofauny atd.). Má nedílnou rozhodovací pravomoc nad všemi ostatními pracovníky
výstavy. Z pověření předsedy klubu uzavírá a schvaluje smlouvy o provedení práce,
případně uzavírá jiné potřebné smlouvy v rámci výstavy. Zajišťuje jednání s třetími
stranami. Vede denní záznamy výstavy včetně evidence brigádníků KPEP. Přebírá a
předává objekt výstavy provozovateli. Po skončení výstavy předkládá výboru klubu
závěrečnou zprávu o průběhu výstavy. Provádí školení,včetně zápisu, pracovníků
Bezpečnosti práce a Řádu ochrany.

zástupce ředitele:


Zastupuje ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho funkce. Za tímto
účelem má uzavřenou hmotnou odpovědnost. Je přímo podřízen řediteli výstavy.

ekonom výstavy:


V nařízených termínech přebírá z rukou ředitele výstavy finanční odvody s účetními
doklady. Komplexně zpracovává účetní doklady výstavy včetně vyúčtování finančních
prostředků třetím stranám. Dle pokynů ředitele výstavy zajišťuje bezproblémový chod
finančně ekonomické služby výstavy. Řídí se rozpočtem schváleným VČS nebo
výborem klubu.

pokladní výstavy:


Prodává vstupenky, katalogy, popřípadě i jiné předměty. Písemně zpracovává denní
uzávěrku a odvádí finanční prostředky řediteli výstavy. Na prostředky, které je
povinen vyúčtovat, má uzavřenou hmotnou odpovědnost.

pracovníci prodeje:


Odpovídají za včasnou přípravu prodejního místa dle pokynů ředitele, kterému jsou
přímo podřízeni. Odpovídají za plnění zákonných podmínek prodeje. Provádí
vyúčtování vůči KPEPu a odvádí finanční prostředky ekonomovi výstavy dle
sjednaných podmínek. Odpovídají za dodržování Řádu ochrany při prodeji živých
ptáků. Mají uzavřenou hmotnou odpovědnost za materiál a prostředky, které jsou
KPEPu povinni vyúčtovat.
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vedoucí výstavby a demontáže:


Odpovídá za kvalitu a dodržení termínů výstavby dle projektu. Organizuje a přímo řídí
práce členů při výstavbě. Po skončení výstavy odpovídá za včasnou demontáž, údržbu
a uložení materiálu KPEPu do určeného skladu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel výstavy je povinen zajistit všestranné podmínky pro konání výstavy. Určuje
propozice pro vztah pořadatele a vystavovatele a stanoví organizační a ekonomický způsob
přípravy a průběhu výstavy.
1. Od předání exponátů vystavovatelem pořadateli výstavy a jeho zapsání do seznamu
vystavovaných druhů ručí za vystavované exempláře pořadatel výstavy, což znamená,
že ručí za vhodné umístění, krmení a teplotu výstavních ubikací. Jeho odpovědnost
končí vydáním exemplářů majiteli, nebo jím pověřenému zástupci.
2. Náhrady škod za případné úhyny vystavovaných exponátů nejsou hrazeny, pokud
výstavní výbor neurčí jinak.
3. Majitel ptáků nebo jím pověřený zástupce má právo sám vpouštět exempláře do
výstavní klece, je však povinen umožnit jejich identifikaci.
4. Po vpuštění ptáků do výstavní klece, musí být výstavní klec pořadatelem zajištěna tak,
aby nikdo nepovolaný neměl možnost brát exempláře do ruky, nebo jinak s nimi
manipulovat (např. zámkem, pořadatelskou službou a pod.).
5. Pořadatel je povinen vystavované ptactvo vizuálně kontrolovat a zjevně nemocné nebo
z nemoci podezřelé z výstavy vyloučit (tzn. umístit do karanténního prostoru nebo
vrátit zpět k majiteli).
6. Pořadatel vydává výstavní katalog, který obsahuje seznam druhů vystavených na
výstavě, seznam vystavovatelů, případně další údaje. Vystavovatelé mají nárok na
jeden kus katalogu zdarma.
7. Pořadatel ručí za řádné předání exemplářů vystavovatelům. Pořadatel může vydat
exempláře zmocněné osobě.
8. Pořadatel výstavy zajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a dohled nad
vystavenými exempláři. Předkládaná krmiva musí splňovat biologické potřeby druhů a
musí být zdravotně nezávadná.

V. PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELŮ
Vystavovatel na výstavu své exempláře přihlašuje prostřednictvím pověřených členů KPEPu.
Je povinen seznámit se s propozicemi výstavy a řídit se opatřeními vydanými výstavním
výborem i v průběhu výstavy.
Vystavovatel dopraví na výstavu ptáky čisté bez zjevných příznaků onemocnění s příslušnými
veterinárními a dalšími doklady a v přepravce zaručující bezpečnou a hygienickou přepravu
zamezující týrání exemplářů. Je povinen sjednat způsob převzetí exemplářů po skončení
výstavy.
Přepravu exemplářů na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.
Osoba vystavovatele má právo bezplatného vstupu na výstavu.
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VI. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Pořadatel i vystavovatel jsou povinni při činnostech souvisejících s výstavou ptactva
dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky a další související předpisy.
Po dobu konání výstavy nesmějí být do prostoru konání výstavy umístněny exempláře, které
nemají platné veterinární osvědčení.
Dle potřeby provádí veterinární zásahy.
Veterinárnímu lékaři, který provádí veterinární dozor, musí být vytvořeny podmínky pro
řádný výkon práce spojený s prohlídkou exemplářů při přejímce a případném ošetření ptactva.
Výstavní řád KPEPu byl schválen výborem klubu dne ……….
schválení

a nabývá platnost dnem

Ing. Václav PODPĚRA CSc.
předseda klubu
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