KLUBOVÉ SETKÁNÍ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
sobota 25.6.2022 od 9 hodin
na cvičáku ZKO Frenštát pod Radhoštěm
pro plemena JRO, KAO, MSP a SAO a po domluvě s organizátory také psi ostatních plemen.
Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem pracovat ve skupině psů – trénovat na výstavy, bonitaci,
svod mladých, dále ti, kdo mají zájem o trénink s figurantem.
Členství v klubu není podmínkou.

PŘIHLÁŠKY zasílejte na email: klubkraop@seznam.cz
- do předmětu emailu uveďte „SETKÁNÍ FRENŠTÁT“, dále uveďte jméno psovoda,
plemeno, jméno a datum narození psa
- odesláním přihlášky účastník prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení propozic a že se jim
podrobuje.
Přihlášení a úhrada poplatku je možná i v den konání akce na místě – poplatky viz níže.

Program začíná v 9:00 hod





Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
Měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)
Práce s figurantem
Socializace pro štěňátka a mladé psy

Informace:

p. Petra Sasinová, tel. +420 608 524 994, e-mail: klubkraop@seznam.cz, www.kraop.cz
Bankovní spojení: Poplatky zasílejte na účet Klubu ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
číslo účtu: 2501 459 951 / 2010
IBAN: CZ97 2010 0000 0025 0145 9951, BIC: FIOBCZPPXXX
variabilní symbol: 08
zpráva pro příjemce: jméno přihlášeného psa/feny

POPLATKY
pro účastníky (v Kč)

platba předem na účet klubu
do 24.6.2022
Člen KRaAOP Nečlen KRaAOP

platba hotově na místě
Člen
KRaAOP

Nečlen KRaAOP

Za každého psa do 1 roku

100

150

150

250

Za každého psa nad 1 rok

200

300

300

450

Všeobecná ustanovení:

Klubové setkání je přístupné psům a fenám plemen JRO, KAO, MSP a SAO, po domluvě
také psům ostatních plemen držitelů plemen sdružených v klubu.

Případná změna figurantů vyhrazena.

Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem v průběhu akce.

Za veškeré škody způsobené psem ručí účastník – držitel psa.

Volné pobíhání psů není povoleno.

Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.

Povinná je adekvátní výbava pro psa – pevný obojek nebo postroj, pevný úvaz a
karabina (horolezecké, ne plastové)

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na akci je zakázáno.

Z účasti na akci jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, háravé feny,
feny v druhé polovině březosti, kojící feny, psi v držení osob, kterým bylo odňato právo
účasti, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům, psi s kupírovanýma ušima.

Předem přihlášený účastník, který se akce z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na
vrácení účastnického poplatku, poplatek lze po dohodě s organizátorem převést na jiného
psa.

Účast na akci není nároková – organizátor může zájemce o účast na akci bez udání
důvodu odmítnout.

Přijetí psa na akci bude u předem přihlášených potvrzeno elektronickou poštou

Změna programu vyhrazena
Účastník odesláním přihlášky bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v souladu s právními
předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlasí se zveřejněním
svého jména a s využitím údajů obsažených v přihlášce k realizaci a propagaci akce organizátorem.
Při účasti na akci účastník souhlasí i s pořízením podobizny, obrazového snímku, případně
obrazového a zvukového záznamu jeho osoby a psa/feny k propagaci akce, jakož i k dalšímu použití
organizátorem a to v tiskové i elektronické podobě.
Veterinární podmínky:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata
nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině.
Důležité upozornění:
Po dobu konání akce musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob.

