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Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 46597 | IČ 67777571, není plátce DPH 

 

                        
Pořádá 

 
 

 
                                
 V sobotu dne 22. dubna 2023 ve Dvoře stavebních řemesel v Plasích (GPS 49.9368747N, 13.3893550E) 
Sraz účastníků, prezence, veterinární prohlídka je v 08.00 hodin. 
Zahájení posuzování v 09.15 hodin. 
Posuzovatelé: deleguje ČMKJ Praha 
Pořadatel: Jan Bezděk  
 
Všeobecné podmínky: 
1) svodu se smí účastnit psi starší 6 měsíců  
2) vůdce se musí dostavit včas a musí mít s sebou průkaz původu psa a průkaz člena ČMMJ 
3) za ztrátu psa nebo škodu psem způsobenou pořadatel neručí. 
4) pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic 
5) vůdce se zavazuje, že bude dodržovat zákon o ochraně zvířat proti týrání. 

Veterinární podmínky: 
1) psi chovatelů z ČR musí být čipováni a doprovázeni dokladem o platném očkování (očkovacím  
    průkazem, Pet Pasem - (dle § 4 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 3 veterinárního zákona 166/1999 Sb.)  
2) psi musí být v imunitě proti psince a parvoviroze. 
3) psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením  
    Evropského Parlamentu a Rady 576/2013, čl. 13 odst. 1. 
4) pokud pes není čipován běžnými typy čipů, které používají čeští veterinární lékaři, je v zájmu   
    vůdce, zajistit si vlastní čtečku. Psa, kterého nelze identifikovat, nelze připustit ke zkouškám.   
5) psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.  
6) prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě  
 
Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i neúčastnící se svodu. 
 
Poplatek za psa - majitel je člen ČMMJ       -  200,- Kč 
                            - majitel není člen ČMMJ  -  400,- Kč 
 
 Uzávěrka přihlášek 19. dubna 2023 

Úhrada poplatku:  1. převodem na účet 722175339/0800, VS 302+ČLP psa (příklad VS 302111111)                                                                      

 2. v hotovosti - na OMS Plzeň, Ruská 16 Plzeň  
 

            
                    Ing. Petr Brandl v. r.  Jan Bezděk 
                    předseda OMS Plzeň  předseda KK OMS Plzeň 
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