Výboru Boxerklubu ČR


Bystřice nad Pernštejnem, 11.11.2009  


Věc: Přihláška do výběrového řízení
o pořádání Výroční výstavy BK ČR a Středoevropské výstavy v roce 2010.


Vážení členové výboru BK ČR,

na základě zadání a požadovaných kriterií, uvedených v zápisu z výborové schůze BK ČR konané 29.05.2009 se touto formou ÚP Brno dovoluje přihlásit do výběrového řízení o pořádání Výroční výstavy BK ČR a Středoevropské výstavy,  konané 4. a 5. září 2010.
Výstavy bychom pořádali v areálu cyklistického stadionu TJ Favorit Brno (velodrom), který je všeobecně znám i jako kynologické výstaviště, kde je každoročně například pořádána Národní výstava psů všech plemen.
Je samozřejmé, že když se v tomto prostoru může konat výstava s cca 2 000 psy, nebude problém zde uspořádat výstavu o 4 kruzích a s cca 200 psy.
Uvedený areál a lokalita splňuje všechna kritéria stanovená ve výše zmiňovaném zápisu
1	Brno je kynologicky známé místo
2	dopravně dostupné po dálnicích ze všech směrů (př.letiště v místě)
3	prostorný výstavní areál
4	dostatečná parkovací kapacita včetně možnosti parkovat obytné vozy a přívěsy ve vzdálenosti cca 100 m od výstaviště,s přípojkou vody , elektřiny a restaurací
5	ubytovací kapacity jsou v Brně ve velkém počtu a ve velkém kvalitativním i cenovém rozpětí, ubytování se psy je možné hned v sousedním velkokapacitním hotelu Voroněž
6	v areálu jsou k dispozici toalety, účelové místnosti, závodní dráha je krytá, což lze využít v případě nepříznivého počasí, přímo u vchodu do areálu je restaurace, běžné občerstvení a stravování bude samozřejmě zajištěno přímo na výstavišti 
V případě, že nám bude uspořádání těchto výstav přiděleno, nebráníme se vytvoření realizačního týmu i z členů jiných ÚP, abychom využili znalostí a zkušeností co možná největšího počtu pořadatelů podobných akcí. 
Máme na mysli webové stránky, tlumočníky, a pod., aby tyto výstavy byly dobrou prezentací Boxerklubu ČR před boxerskou veřejností českou i zahraniční.
Se zástupcem TJ Favorit Brno je věc předjednána a v uvedené termíny by areál byl k dispozici.


S pozdravem


Alena Vlhová 
předsedkyně ÚP Brno Boxerklubu ČR





  

