Retriever klub CZ pořádá
sobotní seminář praktické přípravy
pro výstavní kruh zejména pro plemena LR, FCR a GR

„Jak správně vystavovat“
Sobota 13. 4. 2013
Motto:
„To co děláme rádi naplňuje náš život“ – život náš i našeho psa. Pokud pes něco
neumí, hledejme chybu u sebe... Nabízíme proto zejména našim členům sobotu plnou
dobré nálady a snad i nových informací.
Věnujeme přípravě na výstavy pro plemena labrador retrievera, golden retrievera a flat
coated retrievera. Naučíme se jak správně vystavovat, jak psa na výstavu připravit, jak jej
upravit, jak zvýraznit jeho přednosti. Součástí budou praktické ukázky a nácviky s vašimi
vlastními psy ve výstavním kruhu pod vedením zkušených handlerů. Vemte si proto
s sebou výstavní vodítko, dostatek pamlsků a dobrou obuv pro předvádění psa.
Pořadatel semináře (v zastoupení RK CZ): Ing. Eva Černá a Mgr. Petra Otevřelová

Program:
9,00 hodin
13,00h – 14,00 h
14,30

sraz účastníků na Konopišti v restauraci Nová Myslivna
začátek programu, nácvik vystavování v kruzích
oběd
členská schůze RK.CZ

Startovné:
300,-- Kč pro člena RK CZ,
350,-- Kč pro nečlena RK CZ.
Poplatek se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č.
146534339/0800, var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 50130413.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!

Přihláška:
Pošlete pouze mailem včetně kopie dokladu o zaplacení na adresu: sekretar@rkcz.cz,
tel. 775 574 809 nebo 775 118 811.
Uzávěrka přihlášek je 7.4.2013.

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. Na seminář nebudou připuštěny hárající fen.

