Menetrend

A jelenlegi és leendő csincsillatulajdonosokat előadássorozatokkal,
kerekasztal-beszélgetésekkel, szakértők bevonásával igyekszünk majd a csincsillatartás
rejtelmeibe beavatni, a különböző versenyek és kiállítások alkalmával pedig saját kedvenceidet
is bemutathatod -akár élőben, akár egy fénykép segítségével- egyszóval itt az idő, hogy végre
igazán büszkélkedj velük:)
A Csincsilla-klub összejöveteleit havonta egyszer, minden hónap 2. szombatján 11.00 - tól
tarjuk (persze akadnak majd kivételek, ezért arra kérnénk, hogy gyakran látogasd a klub
honlapját a friss információk elérése érdekében) a Stadionoknál (pontos cím, és térkép a
Útbaigazítás
menüpontban)
A találkozókra csak ritkán hozunk állatot, tehát Te is érkezhetsz csincsilla nélkül :)

2009.

Január 17. - 2009-as év tervei, kiállítások, klubnapok témái stb.
Február 14. - Nasi vásár, egészséges nasikról
Március 14. - Téma nélkül
Április 11. - Egyeztetés alatt!
Május 09. - Egyeztetés alatt!
Június 13. - Egyeztetés alatt!
Július - Augusztus - Nyári szünet
Szeptember 12. - A csincsillák helyzete a kereskedésekben
Október 10. - Miért szükséges a hobbiállatok felmenőinek nyilvántartása? Avagy mindent a
Törzskönyvezésről.
Tenyészteni nem akaró hobbitartók részére is!!!
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November 12. - Közgyűlés
December 12. - Orvos válaszol - Karácsonyi előkészületek, azaz ajándékozzunk-e állatot?

Archív
2008.
Január 12. - 2008-as év tervei, kiállítások, klubnapok témái stb.
Február 09. - Téma nélkül
Március 08. - Orvosi előadás (Tolódik!)
Április 12. - Téma nélkül
Május 10. - Közgyűlés
Június 14. - Téma nélkül - Állatkerti látogatás, Piknik
Július - Augusztus - Nyári szünet
Szeptember 13. - Nyilt nap az Anivetnél
Október 11. - Csincsilla tenyészet látogatása
November 08. - Téma nélkül (Közgyűlés?)
December 13. - Évzáró buli

2007.
Március 10. - Csinek betegségei, balesetei, műtétei (konvektor, ivartalanítás, szem méhgyulladások stb)
Április 14. - Csinek fejlődése a fogantatástól a felnőtt korig - számokban is!
(súlyok, hossz-körméretek, stb, ill a színmutációk változása a korral)
Május 12. - Nyári problémák, hűtés, csinszittelés
Június 9. - Félévzáró beszégetés, tervek a következő időszakra
Szeptember 8. - Csincsilla hangok
(Mi mit jelent?!)
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Október 13. - Mit adjunk rágófának?
November 10. - Ajándékozzunk-e állatot?
December 8. - Évzárás, Mikulás, Karácsony, Buli :)
Enni, innivaló jöhet!
Beszélgetés, ismerkedés, idei év értékelése, és jövő évi tervek!
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