Kynologický klub Veľký Biel

s garanciou
Zväzu športovej kynológie SR a Obedience Slovakia
organizujú

19. júna 2021
SKÚŠKY OBEDIENCE

ORGANIZÁTOR

Kynologický klub Veľký Biel
https://kk-velky-biel.webnode.sk/

KONTAKTNÁ
OSOBA

VEDÚCI SKÚŠOK

Ingrid Tamášiová
mob.: + 421 948 386 705
e-mail: ingrid.tamasiova@gmail.com
areál kynologického klubu Veľký Biel
GPS: 48.209048,17.348855
Veľký Biel
Ingrid Tamášiová

ROZHODCA

Pavel Tamáši

HLAVNÝ
STEWARD
PRIHLASOVANIE

Ludevít Krampe

OCHRANA
OSOBNÝCH
ÚDAJOV
UZÁVIERKA
PRIHLÁŠOK
ŠTARTOVNÉ

GDPR

MIESTO

PODUJATIE
FB
PLATBY

IBAN
SWIFT
VŠEOBECNÉ
PODMIENKY

cez google formulár:
https://forms.gle/xma31RHLMeYBThED8

12. júna 2021
20 EUR za jedného psa (členovia klubu KK Veľký Biel v zmysle
odsúhlasených pravidiel)
Do správy pre prijímateľa uveďte vaše meno a triedu, do ktorej
nastúpite
NA https://www.facebook.com/events/318487962953688?active_tab=about
Vopred na účet kynologického klubu Veľký Biel do termínu uzávierky.
Prihláška je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
Platby na mieste nie sú možné.
SK87 0200 0000 0024 6448 0291
SUBASKBX
Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel FCI a Skúšobného
poriadku pre Obedience v SR.
Psovod predkladá za svojho prihláseného psa tieto dokumenty:
1. Petpass alebo vakcinačnú knižku s platnými očkovaniami
(kombinovaná vakcína a besnota sú povinné, vakcinácia proti
kotercovému kašľu sa odporúča)
2. Výkonnostnú knižku psa alebo Prílohu k Preukazu pôvodu povinne
pri nástupe do triedy OB2 (v ostatných triedach dobrovoľne)
3. Preukaz pôvodu tých psov, ktorý majú preukázateľný pôvod
4. Doklad o poslednej úspešne zloženej skúške na oficiálnej akcii
(zápis vo VK, Potvrdenie o skúške)

SKÚŠOBNÉ
PRAVIDLÁ
PODMIENKY
ÚČASTI

Prihlásenej dvojici nebude umožnená účasť v prípade chýbajúceho
ktoréhokoľvek dokladu z uvedeného zoznamu
http://dog-obedience.sk/skusobny-poriadok/
Skúšky sa môžu zúčastniť aj psy bez preukázateľného pôvodu. Pri
zadaní skúšky sa postupuje v zmysle Smernice SKJ.

VETERINÁRNE
PODMIENKY

Psi musia mať platný medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom je
potvrdené, že pes má platné očkovania minimálne proti besnote,
hepatitíde a parvoviróze, leptospiróze.
Pretekov sa môžu zúčastniť aj kupírované psy.
Hárave feny musia byť nahlásené najneskôr pri prezentácií. Trénujú a
pretekajú posledné v poradí.

OCHRANA
ZVIERAT

Počas trvania podujatia (vrátane tréningov) je zakázané používať
elektrické obojky, ostnaté obojky, škrtiace obojky, resp. podobné
výcvikové pomôcky.
Ak sú psy v autách, alebo v prívesných vozíkoch, majiteľ im musí
zabezpečiť dostatočný prísun čerstvej vody a vzduchu.

OSTATNÉ

Za všetky škody spôsobené psom na majetku alebo ľuďoch zodpovedá
psovod. Štartovné, ktoré predstavuje dobrovoľný príspevok
v minimálne uvedenej hodnote, sa nevracia. Dobrovoľným príspevkom
sa hradia náklady na akciu. Svojim príspevkom podporujete propagáciu
a rozvoj kynológie v regióne. Ďakujeme.

