VÝSTAVNÍ POPLATKY
Za prvního psa vč. katalogu
Za každého dalšího psa ve třídách: mladých, mezitřída,
otevřená, vítězů
Za psa ve třídě veteránů, štěňat a dorostu
Soutěže
Třída čestná

500,350,200,100,100,-

Č. účtu: 200323349
Kód banky: 0800
Jako variabilní symbol uveďte datum výstavy: 09112014
příp. při platbě on-line zprávu pro příjemce: Vaše jméno a
příjmení
Inzerce ve výstavním katalogu:
Chovatelé
str. vel. A6
150,str. vel. A5
250,-

Podnikatelé
str. vel. A6
300,str. vel. A5
500,-

Přihlášky úplně a čitelně vyplněné, s oboustrannou kopií PP (případně
s kopií přiznaného titulu pro třídu vítězů a čestnou) a kopií dokladu o
zaplacení zasílejte, prosím, na adresu:
Kateřina Schreibová
Prokopova 1591
258 01 Vlašim
CZ
E-Mail: pekingeseclub@email.cz, web@pekingeseclub.eu
nebo použijte on-line přihlášení na www.pekingeseclub.eu
! Přihlášky budou potvrzovány po uzávěrce a to pouze E-MAILem !
(nutné uvést v přihlášce e-mail)

KLUBOVÁ VÝSTAVA
KLUBU PEKINGSKÝCH PALÁCOVÝCH PSÍKŮ
se zadáváním titulů:

Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC-ČR, CAC-ČR, res. CACČR, Klubový vítěz (pes, fena), BOJ, BOV, BOS, BOB
Vítěz putovního poháru J. Zavázala (pro členy KPPP)

dne 9. 11. 2014 (neděle)
v sále Kulturního domu Charvatce - Martiněves
(Charvatce č. p. 3, 411 19 Mšené lázně)
Program výstavy:

8:00 – 9:30
9:30
9:30 – 12:30
cca od 13:00

Přejímka psů
Zahájení výstavy
Posuzování
Soutěže, vyhlášení klub. šampionů

uvedené časy konce posuzování a začátku soutěží jsou pouze orientační, budou uzpůsobeny počtu
přihlášených psů

Delegovaný rozhodčí:

Margaret Mallows (UK)
změna vyhrazena

Uzávěrka přihlášek:

uzávěrka: 21. 10. 2014

Přihlášky zasílejte na adresu:

Kateřina Schreibová
Prokopova 1591
CZ – 258 01Vlašim

E-Mail: pekingeseclub@email.cz
web@pekingeseclub.eu
Mob.: +420 775 057009

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Na výstavě se posuzuje dle Výstavního řádu FCI a ČMKU.
Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi řádně zapsaní v plemenných knihách členských
zemí FCI, kteří v den výstavy dosáhli předepsaného věku. Ostatní podmínky pro zařazení
do třídy musí být splněny v den podání přihlášky.
Importovaní psi musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU.
Vystavovatel je povinen podat přihlášku do termínu uzávěrky. Opožděným nástupem do
kruhu může vystavovatel ztratit nárok na posouzení svého psa. Vystavovatel ztrácí nárok
na věcné ceny opuštěním výstavy před ukončením.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje k dodržování všech ustanovení výstavního
řádu FCI, ČMKU a těchto propozic, je povinen řídit se pokyny pořadatelů a vedoucího
kruhu při průběhu akce a odpovídá za škody způsobené jeho psem na výstavě.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
Nebude-li přiložen doklad o přiznaném titulu, bude pes zařazen do třídy otevřené.
Z výstavy se vylučují psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav
a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem nebo psům. Dále se vylučují psi nemocní
a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, jedinci
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.
Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, pudrováním a tónováním srsti jsou
zakázány.
Pokud by se výstava z objektivních příčin nekonala, výstavní poplatky budou použity ke
krytí vzniklých nákladů.
Pořadatel neodpovídá za případné škody způsobené psem vystavovatele a nebere na sebe
odpovědnost za zranění, ztrátu, či úhyn psa.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení či nezaplacení
výstavního poplatku.
Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
Ke každé přihlášce přiložte kopii průkazu původu psa (obě strany), popř. kopii titulů
pro třídu vítězů a čestnou.
Vystavovatel souhlasí s uvedením svého jména a adresy v katalogu.
PROTEST
Protest proti verdiktu rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních
důvodů, a to písemně po dobu posuzování v kruhu současně se složením jistiny ve výši
1.000,- Kč, která při rozhodnutí výstavního výboru v neprospěch vystavovatele propadá.
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ
1) Doklad o potvrzení řádné vakcinace (očkovací průkaz nebo Europas), tzn. pes je v
imunitě proti vzteklině dle platných předpisů ČR.
2) Průkaz původu psa

