Retriever klub CZ
pořádá

Trénink pod vedením belgického trenéra
a rozhodčího pana Stefaana Bollena
5. 4. 2013 - na Konopišti okr. Benešov
V pátek 5.4.2013 pořádáme v okrese Benešov, v bažantnici LČR na Konopišti výcvikový
den, který povede zkušený a mezinárodně uznávaný rozhodčí pro Field trial retrieverů
pan Stefaan Bollen z Belgie.
Podmínkou účasti je poslušnost a ovladatelnost psa a spolehlivý aport.
Výcvik bude probíhat ve dvou 2 hodinových blocích, 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny
odpoledne. Počet účastníků je omezen na 8 psů ve skupině.

Vstupné:
Trénink

pro členy RK.CZ
pro nečleny RK.CZ

900,-Kč (cena za čtyřhodinový blok)
1200,-Kč (cena za čtyřhodinový blok)

Přihláška:
Přihlášky je nutné odeslat nejpozději do 31. 3. 2013 na e-mail: prezident@rkcz.cz nebo
vyplnit on-line na www.retriever-klub.cz uvedenou přihlášku jako na WT - pro začátečníky
zvolte třídu E nebo L, pro pokročilé pak třídu M nebo S, místo údajích o rodičích můžete
zvolit jen znak.
Poplatky se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ
č. 146534339/0800 var.symbol 5050413.
Počet míst je omezen, rozhoduje datum zaplacení na účet a datum přihlášky.
Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2013.

Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3
písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny.

Pořadatel:
Retriever klub CZ
Ing. Eva Černá
U Náhonu 49
Praha 5 Holyně
E-mail: prezident@rkcz.cz
Tel 775 11 88 11

Ubytování:
Hotel Pošta

Tyršova 162, 256 01 Benešov

 rezervace:

+420 317 721 071

 mobil:

+420 604 950 380

 fax:

+420 317 722 355

 e-mail:

recepce@hotelpostabenesov.cz

 WWW:

www.hotelpostabenesov.cz

Hotel Nova Myslivna v Konopišti:

Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01

 telefon: +420 317 722 496
 telefon + fax: +420 317 723 017
 Internet: www.e-stranka.cz/novamyslivna

