
  

  Základní kynologická organizace Jaroměř 

                                        pořádá 

   pod záštitou starosty města Jaroměře

                                    v neděli 23.dubna 2017 
      

XII. OBLASTNÍ  VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
  Místo konání:  areál kynologického cvičiště v Jaroměři – Růžovce

Program:       8.00 –  8.45  hod.  přejímka psů                  
9.00  hod.     zahájení,  posuzování psů  v jednotlivých  třídách 

Rozdělení psů do tříd podle věku:       6   -   12  měsíců   třída dorostu                    
                   12   -   18  měsíců   třída mladých            

               18   -   24  měsíců      třída dospívajících                 
                 od  24  měsíců    třída pracovní                 
                          od    8  let   veteráni

Všechny třídy psů i fen   posuzuje   rozhodčí pan   Milan Huľo

Podmínky účasti na výstavě: - originál průkazu původu psa                    
- výkonnostní a výstavní průkaz psa
- očkovací průkaz s platným očkováním                       
- doklad o zaplacení výstavního poplatku

                                                      
  I.  uzávěrka přihlášek je  12. dubna 2017

II.  uzávěrka přihlášek je  16. dubna 2017

Výstavní poplatek: 
 I. uzávěrka  II. uzávěrka

- za 1. psa včetně katalogu 300,00 Kč 400,00 Kč

- za každého dalšího psa 250,00 Kč 350,00 Kč

- veteráni 200,00 Kč 300,00 Kč

Přihlášky a výstavní poplatek   složenkou typu C   zasílejte na adresu:   
         Dagmar  Horáková 

            544 55   DUBENEC  222         

                   tel.:  605 466 323
Přihlášku je možné zaslat na   e-mail: saebastes@seznam.cz  
     
Bezhotovostní platba na účet ZKO Jaroměř č.: 1181815309 / 0800 ,  VS 2304

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008134719825


              
Všeobecná ustanovení:                                                                                                
Výstava se koná podle platného výstavního řádu.                                                                           
Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele a rozhodčího.Výstavy se účastní na vlastní 
nebezpečí a za případné škody nese plnou odpovědnost. Po celou dobu trvání akce se vyžaduje 
sportovní chování.                                                    
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, neodpovídá ani za 
úhyn či za ztrátu psa.     
Pokud se výstava neuskuteční z důvodů nezaviněných pořadatelem, výstavní poplatky budou 
použity k úhradě vzniklých nákladů.

UPOZORNĚNÍ: 
Lhostejnost k výstřelu je přezkušována již ve třídě mladých. 
Na výstavách musí být zapsán výsledek RTG  v průkazu původu psa již ve třídě dospívajících.      
Ve třídě pracovní může nastoupit pouze jedinec se složenou všestrannou zkouškou z výkonu (ZM,
ZVV, IPO, SchH/VPG) .         

                                                                                        
Protest může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně během výstavy  do ukončení 
posuzování ve výstavní kanceláři spolu s jistinou 500,-Kč, která v případě zamítnutí protestu  
propadá ve prospěch pořadatele.     
                       
Neúčast na výstavě není důvodem k vrácení výstavního poplatku.   

Přihlášky zaslané poštou nebudou potvrzovány.

                                                                                                                
Inzerce ve výstavním katalogu:                                                                                      
Pouze v černobílém provedení -    cena za stránku A5             400,- Kč                 

     1/2 stránky A5                200,- Kč

Po celou dobu konání akce je k dispozici bohatá nabídka občerstvení .
                                                                                                                                                      

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje                                                        

ZKO Jaroměř  spolu  se sponzory


