pořádá

BONITACI
pro plemena:

KOLIE DLOUHOSRSTÁ
KOLIE KRÁTKOSRSTÁ
ŠELTIE

6.6.2020
od 9.00 hodin
v areálu kynologickeho klubu v Chropyni

Příjezd nejpozději do 13 hodin !!!

za dodržení zpřísněných hygienických podmínek z důvodu
koronavirové epidemie
Přihlášení:
je možné elektronicky na adrese: http://www.collie-sheltie.com
v sekci Aktuality, nebo za poplatek Kč 100,- na místě.
V případě potíží se ozvěte na tel: 604 685 340, 604 265 826, nebo na
e-mail: janyskovi@seznam.cz, s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Rozhodčí:
ing. Ivana Němečková
Veterinární předpisy:
Psi musí byt klinicky zdraví a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a
musí být v imunitě proti psince a parvoviroze.
Z důvodu omezení počtu lidí na jednom místě bude veterinární
přejímka fungovat po celou dobu bonitace.
V případě většího počtu přihlášených bude po uzávěrce přihlášek
zveřejněn časový harmonogram příjezdu účastníků.

Poplatky za bonitaci:
organizovaný člen
neorganizovaný člen
Slevy:
genetické vyšetření (CEA)
genetické vyšetření (MDR1)
genetické vyšetření (JRD)

400 Kč
800 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

genetické vyšetření (IPD)
100 Kč
vyšetření DLK
100 Kč
vyšetření DKK
100 Kč
Slevy se sčítají (max. 200 Kč) a mohou být uplatněny bez ohledu na
výsledek vyšetření.
Doklad o vyšetření lze přiložit k přihlášce v elektronické podobě. V
případě, že nebude doklad přiložen u přihlášky nebo se budete hlásit
na místě, je třeba předložit originál i kopii dokladu o vyšetřeni ve
výstavní kanceláři, kopie se zakládá v klubu.
Při přihlášení nebo platbě na místě + 100 Kč.

Upozornění
K řádně vyplněné přihlášce psa je nutno přiložit čitelnou úplnou
aktuální fotokopii jeho průkazu původu (obě strany) s uvedeným
majitelem, doklad o zaplacení bonitačních poplatků a členové jiných
klubů doklad o zaplacených členských příspěvků na rok 2020. BEZ
TĚCHTO DOKLADŮ NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA!
Přihláška je vložena na adrese www.collie-sheltie.com, je nutno ji
zaslat elektronicky s přiloženými naskenovanými doklady (PP,
doklad o zaplacení bonitačního poplatku, doklad o členství, případně
doklady o vyšetření).
V případě, že máte splněnou podmínku jedné výstavy se zadáváním
CAC a nemáte ji zapsanou do PP, je nutno přiložit posudek
z uvedené výstavy.
Majitel souhlasí se zveřejněním výsledků bonitace. Občerstveni je
zajištěno.
Povinnost doložení výstavy
V případě, že budeme mít souhlas Klubu chovatelů Collií a Sheltií a
SHELTIE CLUB CZ s tím, že se mohou bonitovat i psi, kteří nestihli
absolvovat výstavu, nebude povinné doložení výstavy. Toto bude
zveřejněno na webu klubu i na facebooku nejpozději do 31.5.2020.

Zájemci, kteří nemají splněnou podmínku výstavy, se mohou
přihlašovat průběžně, potvrzení přijetí k bonitaci jim ale bude
zasláno až po vyřešení situace. V případě, že nebude druhými kluby
umožněna tato výjimka, peníze budou vráceny na účet.
Zpřísněné hygienické podmínky:
V případě, že bude stále povinnost nosit na veřejnosti roušky, je
vstup bez této ozdoby do areálu zakázán!
Všichni účastníci budou dodržovat nařízené rozestupy.
U vstupu se všichni podrobí měření teploty, komu bude naměřeno
více než 37,5°C, nebude vpuštěn do areálu.
Účastníci, vykazující známky nemoci, nebudou do areálu vpuštěni.

