SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV UKK SKJ
Vás pozýva na Klubovú výstavu
Miesto: Rekreačné stredisko Tesáre Nové mlyny
Dátum: 9. októbra 2021
Rozhodca: MVDr. Gabriela Ridarčíková, SR
Uzávierka prihlášok: 10.septembra 2021
Začiatok posudzovania o 9:30 hod.
CAJC – CAC – R-CAC – Klubový víťaz mladých - Klubový víťaz - BOB – BOS – BIS
POPLATKY

ČLENOVIA KLUBU

za prvého psa
za každého ďalšieho
tr.mladší dorast,dorast,čestná,veteránov

NEČLENOVIA KLUBU

20,-€
12,-€
8,-€

30,-€
25,-€
15,-€

Bonitačný poplatok SA HRADÍ NA MIESTE, NIE VOPRED!!! Presný čas bonitácie bude
uvedený v návratke. Bonitované budú len preregistrované jedince!!!
Na výstavu je možné sa prihlásiť IBA ELEKTRONICKY, na stránke www.spic-skch.sk.
Ku každej prihláške musí byť doložená kópia preukazu o pôvode a doklad o úhrade
výstavného poplatku.
číslo účtu – SK55 0900 0000 0051 3259 0762 SWIFT:GIBASKBX
Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
KONTAKT: Hana Škvareninová Krásno 203 958 43
Tel. 00421 908 702 760 alebo 00421 907 783 396

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp.
podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným
očkovaním proti besnote.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa
použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovateľ je
zodpovedný za ochranu a pohodu psa.
Podmienky na uskutočnenie akcie budú upresnené na stránke klubu podľa aktuálnej situácie a
platnej vyhlášky ÚVZ SR cca 7 dní vopred.

Záujemci o ubytovanie si ho objednávajú a hradia individuálne!
KONTAKT: Rekreačné stredisko Tesáre Nové mlyny, 956 21 Tesáre, okr. Topoľčany
manažér: Miloš Vavrda, tel. 0905 877 661
TRIEDY
mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
dorastu 6 – 9 mesiacov
mladých 9 – 18 mesiacov
stredná 15 – 24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov (treba predložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná - od 15 mesiacov s uznaným šampionátom v konkurencii dospelých
TITULY
CAJC – udelený v triede mladých so známkou V1
CAC – udelený v triedach – strednej, otvorenej a šampiónov so známkou V1
R.CAC – udelený v triedach – strednej, otvorenej a šampiónov so známkou V2
Víťaz špeciálnej výstavy – najlepší pes a suka z konkurencie V1 CAC z triedy strednej, otvorenej a
šampiónov
BOB – nastupujú jedinci, ktorí získali titul CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a V1 z triedy veteránov
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia
BIS – nastupujú držitelia titulu BOB
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ,
propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie osobných
údajov v katalógu a na webovej stránke klubu. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií,
výsledkov a posudkov podľa potrieb usporiadateľa. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť
všetky poplatky.

