VÝSTAVA PSÍCH MILÁČKŮ
Přihláška
Boskovice

1. 6. 2018

Jméno psa:

Věk:

Plemeno (kříženec, bez PP):

Pohlaví:

Velikost (zakroužkovat výšku v kohoutku):
S
do 30 cm

M

L

do 50 cm

nad 50 cm

Štěňata

Veteráni

do 1 roku

nad 8 let

*Jméno majitele:
*Tel.:

*E-mail:

Adresa:
*povinné údaje

PSČ:
Doprovodné soutěže (zakroužkovat):
1. Skořápky (hledání pamlsků):
ANO

NE

ANO

NE

2. Překážková dráha:

Doprovodné soutěže budou probíhat během konání výstavy
Přihlášení na místě nebude možné!!
Uzávěrka přihlášek: 11. 5. 2018

Program:
8:30 – 9:30

přejímka psů

9:45

zahájení výstavy

10:00 – 14:00

posuzování v kruhu

15:00

ukončení výstavy

Veterinární podmínky:
 Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
 Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
 Psi musí být vybaveni očkovacím průkazem s platným očkováním (je nutné mít
očkování proti vzteklině) – očkovací průkaz s sebou!!!
 Po dobu konání výstavy majitel zodpovídá v plném rozsahu za chování svého zvířete.
Zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadení nebo případnému
poranění osob a zvířat.
Všeobecná ustanovení:
 Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen s PP i bez PP, tedy i voříšků.
 Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení výstavního výboru, k čemuž se
zavazují podáním přihlášky.
 Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v celém areálu.
 Všichni psi musí být na vodítku!!!
Upozornění:
 Z výstav se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a štěňata
mladší 3 měsíců!!!
Podmínky vystavování:
 Každý pes bude předveden v kruhu v pohybu a ve výstavním postoji pro posouzení
rozhodčích.
 Propoziční materiály obdržíte při prezentaci, včetně psích hygienických potřeb.
 Podáním přihlášky ke projevem souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem
101/2000Sb.
Výstavní poplatek:
 Za každého vystavovaného psa činí 60 Kč.
Přihlášky posílejte emailem na adresu vystavaskola@seznam.cz nebo odevzdejte na vrátnici
školy VOŠ a SŠ na ul. Hybešova 53 v Boskovicích

V rámci odborné práce pořádají žáci 3. ročníku oboru veterinární prevence, Vyšší odborná
škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace.

