
   Přihláška          

na chovatelskou prodejní výstavu holubů města Naumburg (Saale) ve 

dnech: 

O 12.02.2022   O 26.02.2022 
Zaškrtněte jeden nebo oba  termíny. Počet účastníků je omezený. 

Žadatel-(ka) 

___________________________________________________________________ 

Jméno    Příjmení    Datum narození 

___________________________________________________________________ 

Ulice, čp. 

_________________________________________________________________________________   

Stát, PSČ  a bydliště 

_________________________________________________________________________________ 

Telefon      E-Mail 

___________________________________________________________________ 

Registrační číslo (pokud je známo) 

 

Podmínky pro účast na výstavě: 

O budu dodržovat všechna zákonná ustanovení  v oblasti ochrany zvířat. 

O budu dodržovat vyhlášky města  Naumburg (Saale). 

O vystavované holuby (všech ras) budu vystavovat pouze v zákonem 

schválených klecích (uzavřená zadní stěna klece, krmivo a voda v kleci, max. 

dva  ks holubů v zákonem schválené kleci. 

O výstava či prodej holubů proběhne pouze na místě přidělené mi pořadatelem.  

O souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů Úřadem města 

Naumburg (Saale) – po zákonem stanovenou dobu. 

Zvláštní záznamy: 

O  v minulosti jsem se zúčastnil  zdejší chovatelské výstavy/trhu.  

O  holuby chovám k nekomerčním účelům (je to můj koníček). 

O holuby chovám  ke komerčním účelům. 

 

 



 

Datum a podpis: 

 

Průběh výstavy: 

Výstava probíhá vždy v době od 06:00 hodin do 12:00 hodin na centrálním náměstí 

města Naumburg (Saale). Registrace proběhne od 05:00 hodin v prostorách Úřadu 

města Naumburg (Saale), Markt 1,  06618 Naumburg (Saale). Po uhrazení 

registračního poplatku ve výši 10,00 EUR bude účastníku přiděleno místo a 

účastnické číslo. Účastnické číslo slouží zároveň jako propustka do ohraženého 

výstavního prostoru.  

V případě porušení zákonných ustanovení bude chovatel  nekompromisně vyloučen 

z prostor výstaviště. 

Kontaktní osobou v případě bližších dotazů je každé pondělí a středu v době od 

09:00 hodin do 14:00 hodin paní Ines Hackbarth, tel. číslo +49 3445/273323.  

Městský úřad Naumburg (Saale) Vám přeje příjemnou návštěvu. 

 

Informace k pandemické situaci SARS-CoV-2 

Výstava proběhne za podmínek tzv. 2G –Regel (osoby plně očkované/osoby po 

prodělané nemoci). Potvrzení o provedeném očkování či potvrzení o prodělané 

nemoci je nutno společně s dokladem totožnosti předložit při registraci.  

 

Upozornění: 

Z důvodu nepříznivé nákazové situace nemůžeme zaručit, že se bude 
výstava konat. Sledujte proto pravidelně stránky městského úřadu 
Naumburg (Saale).  
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