Beställningsavtal

Kattförbundet SVERAK
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

allmänt utställningsmaterial & material från samarbetspartners
undertecknande av samarbetsavtal

Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Utställningsinbjudan och leveransadress ska ha inkommit
SVERAK för att detta beställningsavtal ska hanteras.
Mer information finns på klubbsida, www.sverak.se

Kattklubben

Utställningsdatum

Utställningsform

2-cert/ välja-dag
Beräknat totalt antal katter

Totalt antal domare

Klubben erhåller…

Nedanstående uppgifter ska alltid anges
Utställningslokalens namn

Försäkringsinformation
1 st FIFe-kokard (per utställning/certifikat)

Gatuadress och postadress

Rasfolder ”Se 24 kattraser i ögonen”
A7-format – max 180 st - Ange önskat antal 

Utställningslokalens adress (vid leverans från samarbetspartners)

20 blanketter (per utställning)
Avel/uppfödning klass 16 & 17
Ange annat önskat antal 

Kontaktperson mot samarbetspartners (om annan än mottagare av utst.material)

Mobil ev telefon

1-cert

Annan notering

Ja tack till utökat samarbete med Royal Canin

E-post el dyl

innebär bland annat ytterligare reklam som sänds med den ordinarie
fodersponsringen (se SVERAKs latkatt om samarbetsavtal)

Numrerade nummerlappar

Mottagare av utställningsmaterial (sänds normalt med Schenker)

Nummerlapparna är tvådelade med perforering. En del för bur och en del som
utställaren ska ha synlig vid uppvisande av katt.

Namn

DAG 1 (vid 2-cert)
Gatuadress och postadress

Mobil ev telefon

Nr 1

 Nr

Numrerade nummerlappar DAG 2 (vid 2-cert)

E-post el dyl

Vid 2-cert är det lämpligt att fortsätta påbörjad nummerserie dag 2

Nr

Notering om ex.vis vid önskemål om Schenker-ombud

 Nr

20 blanka nummerlappar

till avel, uppfödning, senior, veteran, kull
och ”extrakatter. Ange annat önskat antal 

Kontaktperson för priser/prisrumsansvarig
(vid ev kontakt från samarbetspartners)
Namn

Bedömningssedlar

(på ”löpande” bana). Ange önskat antal 
Mobil ev telefon

E-post el dyl

Utställarmärken
Ange önskat antal 
Resultattavla

plats för 52 resultat, Ange önskat antal 

SVERAK I SAMARBETE MED

Tänk på att…

 SVERAK blnr 5010 ver 2015-04 www.sverak.se

Royal Canins helsidesannons ska placeras på utställningskatalogens baksidespärm – utan
kostnad för Royal Canin.
Agrias helsidesannons ska placeras på utställningskatalogens omslag (första insida).
Annons i dagspress
Vid annonsering i dagspress får inga andra kommersiella logotyper eller kommersiella namn
inom djurfoder och försäkringar förekomma än Royal Canins och Agrias.

SVERAK-notering
Material avsänt från SVERAK datum

Klubbens underskrift

I samband med undertecknande av detta beställningsavtal förbinder sig arrangerande klubb att följa samtliga avtalspunkter
enligt ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” version 2014-03. Klubben är införstådd med att det är avtalsbrott att ”välja bort”
del och/eller delar av detsamma.
Datum

Underskrift av teckningsansvarig för klubben eller via e-post från klubbofficiell person

Kopia av denna beställning sänds för kännedom tillsammans med erhållet utställningsmaterial.

