Ceny
Pro naše vystavovatele zajistíme, kromě příjemného prostředí,
kvalitní organizace a dobrého jídla, také hodnotné ceny.
Všichni výherci obdrží dárkovou tašku Floracanis.
BIS - notebook, pohár, granule
Junior BIS - tablet, pohár, granule
BOD - chytrý telefon Huawei, pohár, granule
Junior BOD - chytrý telefon Huawei, pohár, granule
Vítězové skupin - věcná cena, pohár, granule
BOB, BOS, BOJ, BOV, NV, CAC - poháry, medaile, kokardy
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Web: www.floracanis.cz
Č.ú.: 4968526379 / 0800

Přihlášky, propozice, poplatky, rozdělení rozhodčích, závěrečné
soutěže a veškeré informace jsou na webu www.floracanis.cz
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Tel.: +420 585 427 644
Mobil: +420 731 031 818
Email: floracanis@seznam.cz
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Národní výstava psů Floracanis Olomouc
Wellnerova 20
779 00 Olomouc
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Termíny uzávěrky přihlášek:
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Pozvání na naši výstavu přijali kvalitní rozhodčí z České
republiky, Slovenska, Slovinska, Polska, Holandska, Francie
a Jihoafrické republiky. Přesný rozpis je na www.floracanis.cz.
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Hlavní vstup
GPS:
49.5866336N, 17.2545114E

Tržnice
200 míst
GPS:
49.5881153N, 17.2552519E

Popis značení
Vstup do areálu

P
NC Šantovka
1000 míst
GPS:
49.5879831N, 17.2570006E

1

Výstavní kancelář
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Občerstvení
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Prodejní místa
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Výstavní kruhy
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Doprovodné programy

1. - 2. září 2018

Výstaviště FLORA Olomouc
Partneři:

Naše výstava Floracanis se bude konat první zářijový víkend
v areálu výstaviště Flora a Smetanových sadů v Olomouci.
Krásný areál o rozloze více než 10 000 m2 umístěný v historickém
parku Olomouce nabízí příjemné prostředí a dostatek prostoru
jak pro vlastní výstavu psů, tak pro další doprovodné aktivity.
Prostory pro výstavu

Výstavní kruhy budou jak ve vnitřních prostorech pavilonu G
a pavilonu H, tak na venkovních plochách pod prostornými
montovanými halami. K dispozici tak budou kryté prostory
pro více než 20 výstavních kruhů a krásný velký závěrečný kruh.
Prostory pro doprovodné programy

Veškeré zábavné aktivity budou probíhat v různých částech
historického parku Smetanových sadů a Rudolfovy aleje.
Cattering

Bohaté občerstvení bude pro vystavovatele i návštěvníky
připraveno na několika místech po celém areálu, včetně
dostatku posezení a krytých stanů. Připraveno bude speciální
„výstavní menu“.
Prostory pro prodejce zboží

Areál nabízí dostatek prostoru pro zájemce o prodej zboží
v místě výstavy, včetně možnosti elektrických přípojek.
Prodejní stánky budou umístěny v centru areálu na hlavní
výstavní kolonádě.
Parkování

Parkování je v blízkosti výstavního areálu možné zejména
v obchodním centru ŠANTOVKA vzdáleném cca 100 m
od hlavního vchodu na výstavu. V Šantovce je k dispozici
několik stovek míst jak na venkovních plochách, tak
v podzemních garážích. Dále je bezprostředně u areálu
několik menších parkovišť jako parkoviště “na tržnici” (200
míst), také na ulici Zamenhofova (150 míst).

Doprovodné

programy

Kromě vlastní výstavy psů budou v krásném prostředí parku
a výstaviště probíhat nejrůznější zábavné a doprovodné
programy pro děti i dospělé!

Pro děti do 15 let je vstup do areálu zdarma, stejně tak jako
všechny zábavné a naučné aktivity. Navíc si každý odnese
drobnou odměnu, propagační a naučné materiály!

Naučná stezka pro děti i dospělé
	Zážitkový chodník
Dravci a sokolnictví
	Trubači
Jízda na ponících
	Zookoutek

	Ukázky a volné létání papoušků
	Králičí hop
Výstava hub a jejich poznávání
Malování na obličej
	Prodej zboží
	a chovatelských potřeb

