Štětský voříšek 2018 a Den dětí s hafany konaný dne
na kynologickém cvičišti ve Štětí od 9:00 hodin

26.5.2018

Prezence a veterinární přejímka: 8:00 – 8:45 hod.
Startovné a podmínky účasti –

uzávěrka 18.5.2018

Startovné:

200 Kč za 1.psa
100 Kč za každého dalšího psa

Startovné po uzávěrce nebo v den konání akce:

300 Kč za 1.psa
200 Kč za každého dalšího psa

Startovné pro účast pouze v kategorii Dítě a pes:

50 Kč za jeden tým (dítě+pes)

Přihlášení v den akce nebudou uvedeni v katalogu.
V případě Vaší neúčasti se startovné nevrací..
Veterinární předpisy:
Při přejímce se účastník prokáže platným očkovacím průkazem, němž se
potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině v době ne kratší než jeden měsíc .
Všeobecná ustanovení:
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění,zejména ve znění
zákona č. 77/2004 Sb.nebude na akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima .
Další pravidla:
-

nesmí se zúčastnit:háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti,psi nemocní, štěňata
mladší 4 měsíců
kousaví psi musí mít náhubek
agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být vyloučeni bez nároku na vrácení
startovného
je zakázáno používat elektrický, ostnatý obojek
volné pobíhání psů v areálu není povoleno
za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel
všichni návštěvníci jsou povinni uklízet po svých psech a udržovat pořádek
pořadatel není zodpovědný za zranění,ztrátu nebo úhyn psa

Doklady potřebné k účasti:
Očkovací průkaz ( nebo pas), kopii přihlášky.
Vezměte pro Vašeho pejska / fenečku:
Misku na vodu ( pitná voda bude k dispozici),příp. zastřešení proti slunci a dobrou náladu.
Platba startovného:
1/ bankovním převodem na

č. účtu 2500220340 / 2010
jako variabilní symbol uveďte č. Vašeho telefonu

2/ poštovní poukázkou na adresu:

KAMILA FILIPOVÁ
DOHNALOVA 665
411 08 ŠTĚTÍ

jako variabilní symbol uveďte č. Vašeho telefonu
3/ hotově ve Štětí v prodejně Chovatelské potřeby ( FIDO) na Městské tržnici Štětí
Přihlášky:
Pro zasílání klasickou poštou: Kamila Filipová
Dohnalova 665
411 08 Štětí
Pro zasílání elektronickou poštou:

akce.zko.steti@seznam.cz

INFORMACE:
Tel. 602 676 602 p. Filipová
702 534 181 p. Doležalová
Ve výstavním katalogu budou zveřejněny všechny Vámi zaslané informace s výjimkou
č.telefonu .e-mailů,ulice a č.domu. Přejete-li si v katalogu uvést doplňující informace o
pejskovi-lze po dohodě s pořadateli.

