Evropská speciální výstava bobtailů
4.června 2017 – zámek Valtice, Česká republika
konaná pod záštitou města Valtice
Přihláška a propozice

Data uzávěrek přihlášek:





1.uzávěrka: 15.března 2017, 2.uzávěrka: 15.dubna 2017.
Uzávěrka pro inzerci v katalogu výstavy: 15.dubna 2017.
Reservace v hotelech, kempu a pro ostatní aktivity musí být odeslány nejpozději do 20.dubna 2017.
Heslo pro rezervaci ubytování: BOBTAIL

Platby:






Všechny platby musí být provedeny do dat uzávěrek na bankovní účet pořadatele.
Veškeré poplatky musí být zaplaceny v plné výši za účelem zveřejnění psů v katalogu a potvrzení rezervace
místa na semináři a při ostatních aktivitách.
Prosím, zasílejte poplatky na bankovní účet pořadatele. Šeky nebudou akceptovány.
Všechny bankovní poplatky jdou k tíži plátce.
Všechny platby musí být na bankovním účtu pořadatele přičteny nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání
přihlášky.
Fio banka, a.s.
Majitel účtu: Bobtail club
V Celnici 1028/10
Účet v CZK
117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2301085991/2010
Česká republika

Propozice výstavy:







K přihlášce všech psů na výstavu je povinné doložit kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků a
oboustrannou kopii PP přihlášeného psa (případně kopii celého PP s vyznačením majitele psa).
Pro přihlášení do třídy vítězů je nutné doložit kopii mezinárodního šampiona krásy (C.I.B.), šampiona krásy
členské země FCI, Světového či Evropského vítěze, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální
výstavy.
Psi pocházející z České republiky musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě
proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
Štěňata ve věku pod 4 měsíce nebudou na výstavu připuštěna..
Všichni na výstavu přihlášení psi musí být klinicky zdraví. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou
uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele.. Dále psi
nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v
majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům
a psi s kupírovanýma ušima.

Důležité informace:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného
pro zařazení do třídy.
Podepsáním této přihlášky vystavovatel potvrzuje, že:
 je seznámen s výstavním řádem ČMKU a FCI
 bude dodržovat tyto předpisy
 svého psa/psy bude vystavovat na svůj náklad a své nebezpečí
 není členem kynologické organizace, která nebyla uznána FCI.
 je odpovědný za správnost údajů uvedených na této přihlášce
 souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy
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Evropská speciální výstava bobtailů
4.června 2017 – zámek Valtice, Česká republika
konaná pod záštitou města Valtice
Přihláška psa:
Jméno psa:

 Pes

 Fena

Datum narození (dd.mm.rrrr):

Číslo zápisu PK.:

Otec:

Číslo zápisu PK.:

Matka:

Číslo zápisu PK.:

Chovatel:
Majitel:
Adresa:
PSČ, město, stát:
Telefon (den):

Telefon (večer):

e-mail:

Výstavní třídy:












1.uzávěrka
(15.března)
€
CZK*

2.uzávěrka
(15.dubna)
€
CZK*

Třída štěňat (4-6 měsíců)

35

500

38

600

Třída dorostu (6-9 měsíců)

35

500

38

600

Třída mladých

50

800

57

1000

Mezitřída

50

800

57

1000

Třída otevřená

50

800

57

1000

Třída vítězů

50

800

57

1000

Třída veteránů

50

800

57

1000

Nejlepší pár
Nejlepší chovatelská skupina (3-5 psů z chovu
stejného chovatele)

10

200

15

250

10

200

15

250

10

200

15

250

Celková platba
€

CZK*

Přihlášeni mohou být pouze psi, kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší plemeník (minimálně 5 potomků)
Přihlášeni mohou být pouze psi, kteří byli na výstavě posouzeni
Otec vrhu nemusí být na výstavě posouzen a ani být přítomen.

Výstavní poplatky (celkem):

_______________________________________________________
Datum

Podpis

Pro nečleny Bobtail clubu z ČR platí ceny jako pro zahraniční vystavovatele, pouze úhradu mohou
udělat v českých korunách v přepočtu 27 Kč za 1 Euro.
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Evropská speciální výstava bobtailů
4.června 2017 – zámek Valtice, Česká republika
konaná pod záštitou města Valtice

Online registrace:

Registrace v www.dogoffice.cz

Bankovní Informace:
Všechny platby musí být na bankovním účtu pořadatele přičteny nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání
přihlášky - jinak nebude přihláška přijata.
Číslo účtu.: CZK: 2301085991/2010
Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu plátce
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Majitel účtu:
Bobtail club
Bydžovského 18
108 00 Praha 10
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