PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY DLE NZŘ/MZŘ
Termín konání:
Přejímka a zahájení zkoušek, budou upřesněny.
Místo konání: ZKO č. 154 Plzeň - Křimice
Cena za zkoušky bude upřesněna po uzávěrce.
Druh zkoušky: ………………
Jméno a příjmení psovoda: .............................................................................................
Bydliště psovoda (i PSČ): .................................................................................................
Datum narození psovoda: ........................................
e-mail:....................................................................... Tel. číslo: ......................................
Číslo legitimace ČKS: .............................................
Název organizace: ..............................................................................................................
Jméno psa: ......................................... Chov. stanice: .....................................................
Datum narození psa: ................................................
Plemeno: .................................................................. Pohlaví: ..........................................
Číslo zápisu: :.................................. Tetovací číslo či číslo čipu: ......................................

Upozornění pro majitele psů bez PP !
Rozhodčí nesmí posoudit psa bez PP, který není očipován a není v registru psů BPP ! Psovod musí mít
Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP!
Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, musí být klinicky zdraví a v dobré kondici. Psi musí být v imunitě
proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno
základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby
platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni
platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata,
kterým se psovod prokáže při přejímce.

Upozornění pro účastníky zkoušek:
-

Přihláška je přijata po připsání zálohy za zkoušku na účet (200,- Kč).

-

Účastník zkoušek dodržuje pokyny vedoucího zkoušek.

-

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění
zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi.

-

Min. věk psů, kteří se mohou zúčastnit zkoušek, je dle dané zkoušky v platném ZŘ.

-

Každý účastník musí znát zkušební řád.

-

Při odložení mimo výcvik musí být psi umístění v kotci, kleci nebo přepravce tak, aby byla
zajištěna jejich bezpečnost i bezpečnost všech ostatních účastníků.

-

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.

-

Účastníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech na cvičišti a v jeho blízkém okolí.

-

Venčení psů je možné pouze v okolí areálu ZKO. Prosím, respektujte to.

-

Na cvičišti je zakázáno volné pobíhaní psů.

Občerstvení: bude zajištěno v místě konání zkoušek.

Přihlášky zasílejte na e-mail: zko.krimice@seznam.cz
Platbu zasílejte na bankovní účet: 78-1788030217/0100, VS = datum zkoušky bez teček (např.
24042016), do pozn., prosím, uveďte své jméno. Záloha za zkoušky je při neúčasti nevratná!

Při přejímce předložíte očkovací průkaz, výkonnostní knížku psa (psi bez PP - registrační a
výkonnostní průkaz psa BPP), členský průkaz ČKS s nalepenou platnou známkou pro tento rok.

