Kynologický klub Přerov Vás srdečně zve na

VITAR CUP
22.-23.4.2017
Rozhodčí:
Program:
sobota:

Sabrina Hauser (Rakousko)

730 - 800 hod. přejímka
jumping, zkouška, agility

neděle:

730 - 800 hod. přejímka A3, další přejímka
3 x zkouška A3
3 x zkouška A2
3 x zkouška A1

Zázemí:

povrch tráva, el. časomíra

Startovné:

OBA DNY: 600 Kč první pes člena KA ČR (druhý a další pes 500,- Kč)
760 Kč první pes nečlena KAČR (druhý a další pes 660,- Kč)
21 Euro první pes zahraničního účastníka (druhý a další 18 E)
SOBOTA:
300 Kč první pes člena KA ČR (druhý a další pes 250 Kč)
400 Kč první pes nečlena KA ČR (druhý a další pes 350 Kč)
11 Euro první pes zahraničního účastníka (druhý a další pes 9 E)
100 Kč veterán člena KA ČR (200 Kč nečlena)
NEDĚLE:
360 Kč každý pes člena KA ČR
460 Kč každý pes nečlena KA ČR
13 Euro každý pes zahraničního účastníka
Startovné plaťte na č.ú. 2500900290/ 2010, var. symbol č. přihlášky, SS 0417.
Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Přihláška bude akceptována až
po zaplacení startovného. Úhrada na místě není možná. Startovné je nevratné!

Přihlášky:

https://kacr.info/competitions/2168

Uzávěrka:

18. 4. 2017 – po tomto datu nebude možné provádět změny ve startovní listině

Podmínky účasti:
- uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info
- platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené
očkovacím průkazem či Pet pasem
- účast na přejímce
- dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat
- psovod zodpovídá za svého psa
- účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů
- zákaz vstupu psů i lidí do neoploceného sadu vedle cvičiště
- přihlášením účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a
pořizováním zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Další:
- počet startujících omezen, rozhoduje pořadí připsání platby na účet
- vyhlášeni budou první tři v každém z běhů, kromě kategorie veteránů
- vzhledem k nízkému účastnickému poplatku nebude u kategorie veteránů
probíhat vyhlášení výsledků
- občerstvení během celé akce zajištěno
- v případě nutnosti bude parkování pouze mimo areál klubu na silnici

Kontakt:
Lenka Dušánková, gitaron@volny.cz, tel. 775 965 665
http://www.kkprerov.cz

