Propozice
AKITA INU CZECH CLUB
zapsaný spolek

pořádá v rámci osvěty a propagace plemene velkou přehlídku Akita Inu
pro všechny jedince plemene: s PP, bez PP, nestandardní, chlupáče, kastrované jedince

NEJ AKITA ŽIVOHOŠTĚ 2018
sobota 16. června 2018
Areál Juniorcampu Tobogán Nová Živohošť
Uzávěrka přihlášek:

31. 5. 2018

PROGRAM:
Přejímka:
8:30 – 9:30 hod.
Posuzování :
10:00 hod.
Závěrečné soutěže, odpolední zábavný program pro psy i vodiče o ceny:
Pro zařazení do skupiny je rozhodující věk psa den konání přehlídky a úhrada jednotného poplatku
150,- Kč za jedince za přehlídku. Poplatek je nutno uhradit složenkou pouze typu A nebo bankovním
převodem na účet: 200260383/2010 variabilní symbol: 16062018 adresa majitele účtu: AICC z.s. Plzeň.
Do poznámky pro příjemce vepiště jméno psa a skupinu do které je přihlášen.
( je možné přijmout dodatečně přihlášku na místě za poplatek 250,- Kč)
Pro psy a feny zvlášť jsou stanoveny tyto skupiny:
Štěňata:
4–6
Dorost:
6–9
Mladí:
9 – 18
Dospělí:
od 15
Veteráni: od 8 let

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Soutěže:
Dítě a pes – 6 – 9 let
Junior vodič - 9 – 13 let; 13 – 17 let
Senior vodič - starší 17 let
Nejhezčí pár psů – pes a fena jednoho vodiče
Nejstarší předvedený jedinec bude vyhlášen a oceněn
čestnou cenou.
Nejmladší předvedený jedinec bude vyhlášen a oceněn
čestnou cenou
Libovolný zvláštní kousek s akitou ( např. Poslušnost,
aportování, apod.)

Všeobecná ustanovení
Pořadatel přehlídky nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Za škody na
majetku a zdraví způsobené ostatním osobám v průběhu konání výstavy odpovídá majitel psa/feny.
V průběhu konání přehlídky je zakázáno nadměrné vyvazování a lakování psů.
Po dobu konání majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob. Volné pobíhání psů je zakázáno! Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Vodění štěňat a jejich
prodej na výstavě jsou zakázány!
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení pořadatele, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují
podáním přihlášky.
V případě, že by se přehlídka nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů .
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo
platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit
Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v
souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona
Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s
chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy

Výstavní výbor: Administrátor výstavy je Veronika Mannová
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE POŠTOU NEBO EMAILEM SPOLU S DOKLADEM O ÚHRADĚ
NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU OBYČEJNOU ZÁSILKOU ( NE DOPORUČENĚ).
Veronika Mannová, Horňátecká 447/1 Praha 8 – Kobylisy 180 00
e-mail: veronika.mannova@akitaczech.cz

NEJ AKITA ŽIVOHOŠTĚ 2018
PŘIHLÁŠKA
16.6. 2018
Juniorcamp Tobogán Nová Živohošť
UZÁVĚRKA :
Termín :
přihláška na místě:

POPLATEK 150,- KČ /PES
POPLATEK 250,- KČ/PES

31.5. 2018

Jméno psa

Pohlaví (Sex):

fena/Hündin/Female

pes/Rüde/Male

Dat.nar.(Wurftag, date of birth):
Majitel/Eigentümer/Owner:

Email:
Telefon:
Adresa/Adresse/Address:
SKUPINA: (zaškrtněte)
Štěňata:
4–6
Dorost:
6–9
Mladí:
9 – 18
Dospělí:
od 15
Veteráni: od 8 let

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

SOUTĚŽE

X

Soutěž

Jméno vodiče ( u dětí a junior vodiče I datum narození)

Jméno(a) psa( feny)

Dítě a pes
Junior vodič
Senior vodič
Nejmladší
účastník
Nejstarší
účastník
Nejhezčí pár
Nejchlupatější pes
Zvláštní psí
kousek

vypište

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Účastník přehlídky je Povinen uhradit výstavní
poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Podle propozic poukazuji na tyto výstavní poplatky:

Datum: Podpis:

Celkem hrazeno:

VŠECHNA ČERVENĚ OZNAČENÁ POLE JSOU POVINNĚ VYPLNITELNÁ!!!

