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Beställningsavtal
allmänt utställningsmaterial & material från samarbetspartners
undertecknande av samarbetsavtal
SVERAK i samarbete med

Kattklubben

Utställningsdatum

Utställningsform

2-cert
Beräknat antal katter totalt

Totalt antal domare

1-cert

Annan notering

Utställningslokalens adress (vid leverans från samarbetspartners)
Utställningslokalens namn

Gatuadress

Postnummer och postadress

Kontaktperson mot samarbetspartners

Mobil/tel.nr

E-post

Mottagare av utställningsmaterial (sänds normalt med Schenker)
Namn

Gatuadress

Postnummer och postadress

Notering om ex.vis vid önskemål om Schenker-ombud

Mobil ev. telefon

E-post

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

Mobil/tel.nr

Bedömningssedlar

Resultattavla från Royal Canin

(på ”löpande” bana). Ange önskat antal 

plats för 52 resultat, Ange önskat antal 

Avel/uppfödning klass 16 & 17

Övrigt material/priser sändes direkt till klubben från Royal Canin strax
innan uställningen.

Ange önskat antal 

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

Från nr 1 till 

Klubben erhåller också…

1 st FIFe-kokard (per utställning/certifikat)

Tänk på att…

Blanka nummerlappar
till avel, uppfödning, senior, veteran, kull
och ”extrakatter”. 20 st/bunt. Ange önskat antal 

Royal Canins helsidesannons ska alltid placeras på
utställningskatalogens baksidespärm – utan kostnad för Royal Canin.
Agrias helsidesannons ska placeras på utställningskatalogens
omslag (första insida) om klubben är ”utvald”.

Utställarmärken
Ange önskat antal 

Annonsering

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

Vid annonsering i exempelvis tidningsannons, ljudfil, bild på
annonstavla, banner och liknande, får inga andra kommersiella
logotyper eller kommersiella namn inom djurfoder och försäkringar
förekomma än Royal Canins och Agrias.

SVERAK-notering

Klubbens underskrift

Material avsänt från SVERAK datum

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.

