ROPOZICE 11.05.2019
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v propozicích !!!

PROGRAM
SOBOTA 11. 05. 2019
8:30 - 9:00 prezence pro dopolední část
9:00 - IHT CS3, IHT CS2, IHT CS1
12:00-13:00 prezence pro odpolední část
13:00 - HWT CS, NHAT CS + TS

MÍSTO



Budišov nad Budišovkou - zemědělská farma u Kynclů
popis trasy v kontaktu na www.alkyra.estranky.cz

ROZHODČÍ



S. Lungren
náhradník: Ing. R.Loučka

GARANT AKCE


KJ ČR, ČAOPP

VEDOUCÍ AKCE


Alena Kynclová, kyncl.alena@seznam.cz, tel.
605 800 136, www.alkyra.estranky.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Každý účastník trialu musí být členem kynologické organizace zastřešené
FCI a musí se prokázat platnou členskou průkazkou ( např. ZKO, chovatelský klub
plemene apod.).






Od roku 2017 došlo ke změně vystavování výkonnostních průkazů. Nově si o
ni musíte zažádat sami a to předem před plánovanou akcí! VP
musí být vystaven již pro zkoušky vloh - NHAT a samozřejmě pro HWT. Žádosti a
informace o VP: https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/
Kontaktní osoba pro přihlašování: Daniel Jeleń, daniel.jelen@gmail.com
Bude probíhat pouze prostřednictvím webového formuláře.
Přijímáme pouze řádně vyplněné přihlášky.





Po vyplnění registračního formuláře bude Vaše přihláška zavedena do
registrovaných přihlášek. Po obdržení platby za startovné budete zařazeni do
potvrzených přihlášek.
Počet startujících je omezen (rozhoduje datum platby).

STARTOVNÉ





Nově bude nutné startovné uhradit předem prostřednictvím bankovního převodu.
Informace k platbě Vám budou zaslány na Váš email (nejpozději do 7 dnů od
registrace)
Zaplacené startovné je nevratné. Možnost náhradníka.
CENA
o členové ČAOPP - NHAT, HWT, IHT - 400 Kč
o nečlenové - NHAT, HWT, IHT - 600 Kč

Platba nutná předem na účet: 670100-2214057351/6210

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK


čtvrtek 9.05.2019 22:00

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY




platné očkování psa (vzteklina + DHPPi) potvrzené v OP nebo pasu
pes musí být v době konání akce klinicky zdravý
s sebou platný očkovací průkaz/pet pass

UBYTOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ



Možnost ubytování se psem: www.autokemp.budisov.cz,
tel:556/305283,736767588, občerstvení zajištěno na farmě.( klobásy ,guláš, píti,
,sladkosti) o

