PROPOZICE ROZŠÍŘENÉ BONITACE - POPISNÉ PŘEHLÍDKY A POVAHOVÉHO TESTU
Na akci bude probíhat i hromadný odběr DNA.
Datum konání:

neděle 17. 9. 2017

Místo konání:

Lovecká chata Horka nad Moravou
49°39'21.2"N 17°12'08.6"E
V obci Horka jsou ukazatele "Lovecká chata".
Upozorňujeme účastníky, že areál se nachází uprostřed lesů, tedy v
honitbě a příjezd je po polní cestě.

Přihlášky:

On-line: https://goo.gl/forms/WDPrpP5iWJwYWII02
Kopii PP, dokladů k vyšetřením a zkouškám zašlete na e-mail:
gitaron@volny.cz
Přihláška bude přijata až po doložení PP, výsledků vyšetření a zkoušek
v případě, že je Váš pes nemá zapsány v databázi KCHBO a Vy uvádíte
jejich absolvování.

Uzávěrka:

4. 9. 2017 nebo do naplnění kapacity
Úhrada poplatků dle ceníku KCHBO a pouze na bankovní účet klubu.

Program:

8:00 – 9:00
od 9:00
cca 15:00

veterinární přejímka a odběry DNA
zahájení posuzování
obrany po ukončení posuzování v kruhu
ukončení v závislosti na počtu přihlášených

Další podmínky účasti:
- včas a řádně vyplněná a odeslaná přihláška, poplatky v plné výši připsány na účet KCHBO do data
uzávěrky
- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince
- pes musí být klinicky zdravý
- psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni k posouzení
- majitel psa se zavazuje dodržovat normativy KCHBO a ÚKOZ

Nezapomeňte si s sebou:
- průkaz původu psa (originál)
- poklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu, kopie
zdravotních testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních ocenění
- hračku nebo aport pro povinný cvik č. 8 – Vlohy pro aportování
Upozorňujeme:
Háravé feny musí být hlášeny při přejímce a nesmí narušit prostor, kde bude probíhat posuzování PT a
PP (posuzují se na závěr akce). Na přejímce Vám bude určen prostor k venčení háravých fen!
V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, zaškrtněte v přihlášce i ověření původu (dodatečné
ověření původu je zpoplatněno).
Úplné znění Bonitačního řádu naleznete zde.
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