Kynologický klub Staňkov pořádá dne 8. 6. 2019

Oblastní speciální výstavu německých ovčáků
Propozice
(za originál jsou považovány propozice a přihlášky vydané v PDF formátu)

Místo konání: areál kynologického klubu Staňkov
Program:

7:00 – 9.00 přejímka psů

► 9:00 začátek posuzování ve třídách

Třídy: 6 – 12 měsíců ( tř. dorostu )
18 – 24 měsíců ( tř. dospívajících )

12 – 18 měsíců ( tř. mladých )
nad 24 měsíců ( tř. pracovní )

Rozhodčí: Jiří Kučera
Doklady pro účast:
originál průkazu původu psa + výkonnostní knížka, očkovací průkaz s platným očkováním
psa, průkaz členství ČKNO. Ve třídě dospívající a pracovní musí mít všichni jedinci
zapsán výsledek RTG DKK. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi dle čl. 12 výstavního
řádu ČMKU. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Výstava se koná dle
platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO.
Vedení výstavy:
ředitel: František Čipera
hospodář: Marie Gillová

techn. vedoucí: Václav Gill
hl. pořadatel: bude určen

hlavní sponzoři: Město Staňkov a BOSCH - Framato s.r.o. ,
sponzoři: AGRO Staňkov, VEToP s r.o. Staňkov,
Miloš Zahálka, Pila a dřevovýroba Staňkov, MVDr. Josef Šindelář
Karel Procházka - Výkup a prodej starých kamenných věcí – tel.728988546
za 1. psa….350,-Kč

Výstavní poplatky:
za další psy…. 250,-Kč

nečlen KNO….700,-Kč

Výstavní poplatek zašlete na účet v KB číslo: 43-4200540237/0100
Výstavní poplatek musí být na výše uvedeném účtu připsán do 3.6.2019
Variabilní symbol je číslo Vašeho mobilu

specifický symbol je: 482

Výjimečná platba na místě po dohodě s technickým vedoucím. Přirážka 50 Kč za psa.

uzávěrka 1. června 2019 je termín, kdy musí nejpozději pořadatel přihlášku obdržet
Přihlášky zasílejte na E-mail: zkostankov@seznam.cz , pokud nemůžete zaslat
elektronicky, zašlete na adresu: Marie Gillová, Na Tržišti 337, 34561 Staňkov
mobil: 728474436
Kopie o zaplacení a potvrzení o členství v KNO přiložte k přihlášce
Propozice a přihlášky v elektronické podobě jsou na:
www.zko-stankov.webnode.cz
Cesta do areálu klubu bude značena
Občerstvení zajištěno

GPS_ 49.5502100N, 13.0818808E
Hodnotné ceny a poháry samozřejmostí

