PROPOZICE - bonitace
Uzávěrka přihlášek je 13.5. 2019

Místo konání : Nová Živohošť
Program bonitace:
přejímka psů

9.6. 2019
po ukončení výstavy ( cca 15 hod)

DŮLEŽITÉ:
Přihlášku s oboustrannou kopií průkazu původu (s vyplněným majitelem na zadní straně), RTG DKK a DLK,
2 kopie posudků z výstav (národní a výše) posílejte DOPORUČENĚ na adresu:

Věra Pecková, Řipská 872, 276 01 MĚLNÍK

tel. 725 290 283

V případě špatně vyplněné přihlášky, odeslané na jinou adresu, nedodání všech podkladů, nebo
nezaplacení v termínu uzávěrky, nebudete na bonitaci přĳati.

Poplatky na bonitaci 600,-Kč.
Nečlenové KBO mají poplatek na bonitaci 5x vyšší = 3000 Kč ( rozhodnutí členské schůze z 25.3.2000).
Poplatek posílejte na: účet klubu: 227889326/

0600

Do poznámky uvádějte „ bonitace“, variabilní symbol je číslo Vaší členské průkazky.
Nečlenové uvedou do poznámky „bonitace cerven“ .
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.
Fotografie pořízené na akci ze strany KBO slouží pro potřeby klubu. Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas
se zveřejněním uvedených dat v katalogu, na webu klubu a ve zpravodaji.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času z organizačních důvodů.
Neúčast na bonitaci z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení poplatků.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH BUDE ZVEŘEJNĚN PO II. UZÁVĚRCE NA: WWW.BILY-OVCAK.CZ
PROSÍME O KONTROLU ZDA JSTE PŘIHLÁŠENI DO 24.5.2019!

Místo konání, možnost ubytování:
JUNIORCAMP NOVÁ ŽIVOHOŠŤ
E-mail: juniorcamp@zivohost.cz
T.: +420 608 429 190
Internet: www.zivohost.cz

