Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích
Vás srdečně zve na:

Trénink pasení
Herding Clinic


Termín: 	30.8. – 2.9.2012

Místo konání: 	Růžov 6, pošta Borovany, Jižní Čechy, 
	GPS: N 48.9199714° E 14.6409101°

Trenér: 	Maarten Walter, USA

Ovce: 	Valašky (kříženci)

Program: 	30.8. 	8:00 – 8:30 přejímka 
		9:00 zahájení tréninku, další dny se bude 
		začátek přizpůsobovat počasí
	30.8. – 1.9. – trénink pasení
	2.9. dopoledne výklad pravidel ASCA Trialů 
	v pasení plus neoficiální (zkušební) Trial pro 
	cca 5 psů. 
	2.9. odpoledne možnost složit ZVOP dle řádů KJ 
	ČR Brno – pouze pro účastníky tréninku.
Každý den bude pauza na oběd.

Tréninku se může zúčastnit maximálně 10 psů. Tak bude mít každý pes zaručeno, že se k ovcím dostane min. 2x denně. 
Počet diváků je neomezený.

Uzávěrka přihlášek:	31.7.2012 nebo do naplnění limitu 10 psů

Přihlášky a informace: Martina Hodková, Pod Fialkou 3, 
150 00 Praha 5, tel. 737 909 606, e-mail: diandra@volny.cz.
Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 129776627/0300 u ČSOB (jako variabilní symbol použijte Vaše telefonní číslo).


Kdo je Maarten Walter?
Australští ovčáci vlastní Maartena Waltera od roku 1974. Od roku 1990 je velmi aktivní v obedience a pasení. Maarten Walter je ASCA rozhodčí pro pasení, obedience a výstavy. Se svými psy se účastnil ASCA ročních finále v pasení, zejména s Glorií, Chapem a Angusem.
Koncem devadesátých let, když Maarten bydlel v oblasti New England, začal pořádat semináře v pasení a poskytovat i individuální tréninky. Zároveň vlastnil malou farmu se stádem ovcí, na které pořádal mnoho akcí pro ASCA i ABHA. Do Evropy začal jezdit posuzovat a učit na seminářích v pasení v roce 2000. Maarten byl jedním ze zakládajících členu WEWASC klubu a pomáhal jim v počátcích pořádání trialů.
Nyní Maarten bydlí se svými dvěma psy Tempestem a Camdenem v Oregonu. Kromě kempování a chození po horách rád se svými psy trénuje frisbee a samozřejmě pasení.


Všeobecná ustanovení
• Za škody způsobené psem ručí majitel či jeho psovod. V případě, že pes zraní ovci(e) je majitel či psovod povinen uhradit veškeré veterinární ošetření. V případě úhynu ovce je majitel či psovod povinen uhradit její plnou cenu tj. 3.000,-Kč. 
• Volné pobíhání psů není dovoleno.
• Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál.
• V případě, že by se akce z objektivních příčin nekonala (nákaza, apod.), budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou akce.
• Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
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Veterinární podmínky
• Všichni psi, kteří se chtějí akce zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
• Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
• Všechna psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona (Za platné se považuje základní očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení; dále se považuje za platné přeočkování během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky).
• Psi musí být v imunitě proti psince (za platné se považuje očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení).
• Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Všeobecné informace
V místě konání bude k dispozici pitná voda a mobilní WC. Doporučujeme vzít si židle, altán a klec pro psa.
Každý den bude přestávka na oběd.
V místě konání není možné stanovat. Nejbližší kempy:
www.chaty-adamec.oblibene.cz
www.autocamp-trebon.cz

Poplatky:

plná cena
cena po slevě pro členy KCHBO
účastník se psem
3.200,-
2.200,-
divák/ den *
500,-
300,-
* rozhodčí a instruktoři na seznamu KJ Brno zdarma 




PŘIHLÁŠKA

Trénink pasení 30.8. – 2.9.2012

2.9.               � ASCA Neoficiální Trial		� ZVOP

Plemeno: ………………………….……………………………………..

 Pes 		� Fena

Jméno psa a chov.stanice: 

……………………………………………………………………...……

Datum narození: ………………………..…………………….....………

Majitel: ……………………………………………………….…………

Adresa majitele vč. PSČ: ………………...…………………...…………

telefon ……………………….…  e-mail ……………………………….

Psovod svým přihlášením na akci potvrzuje, že: 
- se seznámil s Řádem ochrany zvířat pro akce pasení (k dispozici na Internetu nebo na akci),
- nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem (o škodě bude sepsán zápis),
- případné vzniklé škody na zvířatech finančně uhradí po domluvě s jejich majiteli.

K přihlášce je nutné přiložit doklad o provedené úhradě.
Bez dokladu o úhradě nebude přihláška přijata.
V případě, že se hlásíte na ZVOP nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu psa.

Jsem členem KCHBO: 	ano – ne 
(Pořadatel má právo vyžádat si doklad o členství)

V ……………….. dne ……………………… podpis ……….…………

