
Klubová výstava Svätohubertských psov /Bloodhound/- Donovaly 28.5.2016

PROPOZÍCIE

Uzávierka prihlášok :    14.5.2016

Program:      8,00 – 9,00   príjem psov

                       9,30 -  11,00 posudzovanie                            Rozhodca: Patrícia Burunkai, HU

Vyplnené  prihlášky  /samostatne  pre  každého  psa/  s priloženými  fotokópiami  PP 
a potvrdeniami o zaplatení výstavného poplatku zasielajte na adresu :     

Ing.Ivan Richter , Hlavná 18/19 Jarok, PSČ 951 48 .   Mobil:O9O3 915 632

e-mail ivan.richters@gmail.com

Bankové spojenie: SK1711110000001057329004     

 Výstavné poplatky: 

pre členov klubu SH za prvého psa    25€

                         za každého ďalšieho    20€

pre nečlenov klubu SH za prvého psa 35€

                            za každého ďalšieho  30€

Pri platbe bankovým prevodom do správy pre príjmateľa uveďte svoje meno pre možnosť 
správneho pridelenia platby.

Pri platbe poštovou poukážkou na účet priložte fotokópiu ústrižku k prihláške.

Veterinárne podmienky: Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami 
proti  besnote, psinke, parvoviróze a heptitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred 
výstavou.

Uzávierka prihlášok:    14.5.2016

Po tomto termíne bude možné prihlásiť psa len po dohovore s organizátorom!



Triedy : 

• šteniec 3-6 mesiacov

• dorastu 6-9 mesiacov

• mladých 9-18 mesiacov

• stredná 15-24 mesiacov

• otvorená od 15 mesiacov

• pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)

• šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

• veteránov od 8 rokov

• čestná pre psy s titulom ICH, CH, pracovný certifikát pre triedu pracovnú (priložiť kópiu 
dokladu)

Tituly a čakateľstvá:

CAJC,Klubový víťaz mladých, CAC, Klubový víťaz, Reserve CAC, BOS, BOB

___________________________________________________________________________

Upozornenie !

Majitelia psov, ktorí ich v minulosti mali prihlásených,  nedostavili  sa na KV a neuhradili 
prihlasovací  poplatok,  budú  na  KV  2016  prijatý  len  po  zaplatení  minuloročného 
a tohtoročného poplatku!

V prípade  záujmu  o bonitáciu  psov  zabezpečí  výbor  klubu  jej  uskutočnenie  po  ukončení 
výstavy. Poplatok  za psa pre člena klubu – 10 € ,  pre nečlena – 30 €,  ktorý sa uhrádza na 
mieste.

Na prípadné stretnutie s Vami sa tešia členovia prípravného výboru Klubu Svätého Huberta.


