24.07.2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA
25.07.2020 ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
2 x CAC pre
MADARSKÉ PASTIERSKE PLEMENÁ PSOV A PINČE
Športový areál - Povoda

Pozvanie posudzovať prijali:
24.07.2020 Klubová výstava
Rozhodca: Tibor Havelka

25.07.2020 Špeciálna výstava
Rozhodca: Željko Lozič
Uzávierka: 9.7.2020

Prihlasovanie:
www.clubdogshow.sk
Možnosť absolvovať 3 výstavy v 1 víkend
25.7. Oblastná výstava Povoda

Program:
24.7. piatok
16.00 – príjem psov
17.00 – posudzovanie v kruhoch

Program:
25.7. sobota
07.00 – príjem psov
09.00 – posudzovanie v kruhoch

Tituly:
CAJC, CAC, Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, BOV, BOJ, BOB, BOS
CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy mladých, BOV, BOJ, BOB, BOS
Poplatky 1 výstava:
25,-€ 1 pes
15,-€ triedy mladší dorast, dorast a veteránov
Platbu uhrádzajte:
IBAN SK9009000000005109482210
Nezabudnite uviesť variabilný symbol z prihlášky

Uzávierka: 9.7.2020

Prihlasovanie online:
www.clubdogshow.sk
Organizátor:
PINČ KLUB SLOVAKIA,MKK Orion,
Tibor Havelka, Lehnice 160, 930 37
tibor.havelka@gmail.com

Veterinárne podmienky:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami 21 dní pred a maximálne 1 rok pred výstavou, respektíve podľa trvania
účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Všeobecné ustanovenia:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícii vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince
zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia
dôvodu neprijať psa na výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície
výstavy a slovenské veterinárne predpisy. Na výstavu nie je možné prihlásiť sa v deň výstavy. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov
nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov nasledovne:
• zrušené výstavy do 1.7.2020 - poplatok 20% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 2.7.2020-15.7.2020 - poplatok 50% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 16.7.2020 – do výstavy - poplatok 80% z výstavných poplatkov za neuskutočnený/é deň/dni výstavy.

