Kattförbundet SVERAK

Granskningsrapport

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

och skaderapport – SVERAKs burpool

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

Skickas till SVERAKs kansli senast 5 dagar efter utställningen

GRANSKNINGSRAPPORT
Viktigt information finns på SVERAKs hemsida.
Det är viktigt att granskningsrapport insänds till SVERAKs kansli för att förbundet ska få möjlighet att åtgärda eventuella brister och
informera den klubb som har nästa utställning samt få en aktuell burpoolsstatus. Granskningsrapporten ska vara SVERAKs kansli
tillhanda senast fem dagar efter avhållen utställning. Om granskningsrapport uteblir räknas det som om hela burpoolen använts och
varit i korrekt och städat skick.
Kattklubben

Utställningsdatum

Person som ansvarat för granskning

Telefon dagtid

Inskickat datum

Inskickat av (namn)

Container nr

E-postadress

Underskrift (vid ej e-postskick)

En komplett container ska bestå av:
224 burar och 224 bord (förvaras i 16 burrack á 14 st burar och bord) samt 450 benbockar (förvaras på pallar; två staplar med 180
benbockar = 5 pallar á 36 st samt tre staplar med 270 benbockar = 5 pallar á 54 st).
Dessutom finns ett reservdelskit, en ramp samt en pallyftare för transport in och ut från containern.
Samtliga burar, bord och benbockar har använts

Ja

Antal använda burar

Antal använda bord

Antal använda benbockar

Nej. Vid nej – ange beräknat antal använda

Kontrollera gärna material i reservdelskit (finns i separat låda i containern)

Burlås

Buntband

Färre än 20 st

Färre än 50 st (1 påse)

Om burpoolens innehåll inte anses vara komplett eller är i dåligt skick – fyll i skaderapporten nedan.

SKADERAPPORT – fylls i om burpoolens innehåll inte är komplett eller om det är i behov av renovering.
Innehåll

Antal vid ankomst

Antal trasiga

Eventuell notering om status

Burar
Burbord
Benbockar
Burrack
Benpallar
Pallyftare
Ramp
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Container

Övriga/ytterligare kommentar om burpoolstatus (bifoga gärna bilder)

Om burpoolens innehåll inte anses ha varit tillfredsställande ren efter föregående utställning kan städpeng begäras under förutsättning att minst 50 bord och/eller burar
har varit avsevärt smutsiga. Ansökan om städpeng sker på separat blankett ”Ersättningsanspråk städpeng”. Om bilder insänds till SVERAK ska dessa vara daterade och bifogas i
ett dokument. Bilder som sänds infogade som separata bilagor via e-post godkänns inte.

