KLUB BÍLÉHO OVČÁKA
P ř i h l á š k a   na
BONITACI
Místo konání: Dětřichov u Svitav
Datum bonitace 31.3.2018

		
		

Srst*:

polodlouhá dlouhá Pohlaví*:     pes

Jméno:

      fena

……………………………………

Chovatelská stanice: ……………………………….........
Datum narození:

…………………………….........…

Tetovací číslo / číslo zápisu:………………/ .……………
Otec:  

…………………………………………  

Matka:

........……………………………………                                                                  

Chovatel:

…………………………………………

Majitel:  

…………………………………………

Adresa:   

…………………………………………

PSČ:

…………………..

telefon:
e-mail:

………………….
……………………………………….   

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a podrobuji se
jim. Dále souhlasím se zveřejněním všech výše uvedených dat v
katalogu.

V ........................................................dne..................................
podpis ...............................
* hodící se zakroužkujte

Uzávěrka přihlášek je 18.2.2018

PROPOZICE

Uzávěrka přihlášek je 18.2.2018

Místo konání : Dětřichov u Svitav
Program bonitace:
přejímka psů     

31.3.2018
1 hodinu po ukončení výstavy ( cca 15 hod)

DŮLEŽITÉ:
Přihlášku s oboustrannou kopií průkazu původu, RTG DKK a DLK + 2 posudky z výstav (národní a výše)
posílejte DOPORUČENĚ na adresu:

Věra Pecková, Řipská 872, 276 01 MĚLNÍK

tel. 725 290 283

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce
Špatně vyplněná přihláška, odeslaná na jinou adresu, nebo nedodání všech podkladů, může být
důvodem k nepřijetí na bonitaci
Poplatky na bonitaci 500,-Kč. Nečlenové KBO mají poplatek na bonitaci 5x vyšší ( rozhodnutí členské
schůze z 25.3.2000)
Poplatek posílejte na :
účet klubu: 215375125/ 0300  nebo adresu pokladníka klubu:
Roman Šatný, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice
Veterinární podmínky:
Při přejímce psů musí vystavovatel předložit platné veterinární osvědčení (očkovací průkaz, nebo pas),
že pes byl v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku před výstavou očkován proti psince,
infekční hepatitidě, parvoviroze a je v imunitě proti vzteklině.
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý
pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi též náhubkem! Vylučují se jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem k odstranění exteriérové vady psa.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času z organizačních důvodů.
Neúčast na bonitaci z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení poplatků.
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ BUDE ZVEŘEJNĚN NA WWW.BILY-OVCAK.CZ.
PROSÍME O KONTROLU ZDA JSTE PŘIHLÁŠENI DO 11.3.2018
MÍSTO: REKREAČNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ POLE, DĚTŘICHOV U SVITAV
GPS: 49°47’17.914”N, 16°33’10.893”E
Informace o ubytování:		
Rekreační zařízení Vysoké Pole
Jaroslav Lukeš
568 02 Dětřichov, okr. Svitavy

www.vyspole.cz

Telefon+420 461 540 774
Mobil +420 774 413 878
E-mail: vysokepole@centrum.cz (doporučujeme ubytování objednávat přes email). Z kapacitních důvodů
žádáme ubytované, aby se domluvili mezi sebou tak, aby byly chatky co nejvíce naplněné.

