POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST
a hromadné odběry DNA

ZÁMĚL
Akce se koná V ÚTERÝ 01.05.2012 v areálu kempu „U Zámečku“ v Záměli
Doprava:
Vesnička Záměl leží u silnice č.14 mezi Doudlebami / Vamberkem a Ústí nad Orlicí ve Východních Čechách.
1) ze směru od Hradce Králové: v Hradci se držte značení Ostrava, Týniště (státní silnice č.11), po této státní silnici
pojedete až do Doudleb. Mezi Doudlebami a Vamberkem je kruhový objezd (stojí u něj čerpací stanice), zde uhnete
doprava na silnici č. 14 směr Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. Záměl leží cca 3km od tohoto kruhového objezdu po pravé
straně ve směru jízdy.
2) ze směru od Vamberka: Projedete po obchvatu kolem Vamberka a budete se držet směr Hradec Králové. Za
Vamberkem na kruhovém objezdu odbočíte doleva na silnici č.14 směr Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. Dále pokračujte
jako v bodě 1)
3) ze směru od Ústí nad Orlicí, České Třebové: pojedete po silnici č. 14 směr Kostelec n/O, Vamberk. Projedete vesnicí
Sopotnice, Potštejn a za Potštejnem cca 500m je odbočka doleva do Záměli.
Ze všech tří směrů: po sjetí z hlavní silnice č.14 do vesnice Záměl přejedete mostek nad potokem a dostanete se na
křižovatku tvaru „T“. Na této křižovatce je třeba zahnout doleva a vyjet nahoru ven z vesnice. V polích se dostanete na
křižovatku ve tvaru kříže, kde zahnete doprava a cca 200 metrů za křižovatkou po pravé straně je areál kempu.
GPS souřadnice 50°5'11.944"N,16°17'25.404"E
Adresa: Záměl 134
Web areálu: www.kempuzamecku.cz
Program:
8:00 – 9:00
veterinární přejímka, odběry DNA
od 9:00
posuzování psů
Obrany – po skončení posuzování v kruzích (figurant Ondřej Lodinský)
Ukončení akce podle počtu přihlášených – cca 15-16 hodin.
Po skončení akce při dostatku času možnost soukromého tréninku obran s Ondřejem Lodinským
Veterinární podmínky:
očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviróze a psince
pes musí být klinicky zdráv
psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni na akci
Nezapomeňte si s sebou:
Průkaz původu psa (originál)
Doklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu, kopie zdravotních
testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních oceněnění
Hračku nebo aport pro povahový test
Spoustu dobré nálady a trpělivost s Vaším psím kamarádem ☺
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 !!!
Ve spolupráci s plemennou knihou ČMKU č.1 bude pro BO možnost přeregistrace mezi chovný materiál v PK přímo na
místě, tedy bez nutnosti zasílat rodokmen na plemennou knihu a platit poštovné a balné z PK. Cena přeregistrace je
300 Kč, cena knihy odchovů nebo krytí je 24 Kč.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Pisarčíkovou:
Tel. 608 870 565 nebo e-mail: hana@zkovarny.com

