KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ, z.s.
pořádá

SEMINÁŘ PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKY OBEDIENCE
A WORKING TESTY

S MARKEM PAVLŮ
29. května 2016
KK Duchcov
GPS: 50°36´16.19˝N ; 13°44´20.023˝E
www.zko-duchcov.cz
Uzávěrka přihlášek: 10. května 2016 nebo do naplnění kapacity

Z časových důvodů je omezen počet psů na 15.
Přednost mají členové KCHBC.
Poplatky: 400 Kč / tým
(1 tým = 1 pes + 1 člověk)
Platbu za seminář zasílejte na účet č. 2024768339/0800, do zprávy pro příjemce
uveďte SEMINÁŘ OB a jméno psa.
Registrace účastníků: 8:30 – 8:45

●
●
●
●
●

Přihlášky zasílejte na email paja.dohnalova@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat:
Jméno psovoda
Celé jméno psa
Věk psa
Složené zkoušky OB a WT
Specifikaci, o co máte vrámci semináře zájem
(Instruktor vzhledem k obsáhlému tématu semináře požaduje od každého informaci, o co
máte zájem – jestli o nácvik na OB zkoušky, na WT (který), které cviky byste rádi zdokonalili,
nevíte si rady s jejich nácvikem atp.)

● Mám zájem o oběd – ANO/NE
Ubytování:
Seminář se koná den po výstavě v nedalekých Litoměřicích. Pro zájemce, kteří by rádi
po výstavě zůstali a zúčastnili se semináře, je možné ubytování ve stanu přímo na
cvičišti (Pozor! Na cvičišti není voda, pouze chemické WC!) nebo v nedaleké ubytovně
(psi jsou povoleni) – www.ubytovnaduchcov.cz.
Občerstvení:
Drobné občerstvení zajištěno. Možnost objednání oběda (řízek a salát) – uveďte do
přihlášky, jestli máte zájem.

Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona)
nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 za dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o
platném očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo
provedeno základní očkování, nebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána
během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psy musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a
infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se akce přímo neúčastní, ale jsou v místě akce přítomni.
Akce se smí zúčastnit jen zvířata, která splnila určité veterinární podmínky.

