ČMKU - ČMKJ

Klub chovatelů bretaňských ohařů z.s.
pořádá ve spolupráci

s OMS Břeclav a MS Sinaj Brod nad Dyjí
dne 29.4.2018 v Brodu nad Dyjí
T.A.N.
klubové přezkoušení vrozených vloh dle zkuš.řádu KBO
je otevřeno pro plemena ohařů sdružená v klubu KBO Benešov a pro všechna plemena
VII. skupiny FCI.

Program:
Sraz:
8,00 - střelnice MS,Brod nad Dyjí
Přejímka:
8,00-8,30
Zahájení akce:
8,45 , 9,00 odjezd do pole
Předpokládané ukončení cca 15,00

Uzávěrka přihlášek: 13.4.2018
Adresa pro zaslání přihlášek:
Miroslav Horáček, ul. Osvobození 164, 69163 Velké Němčice, nebo elektronicky na e-mail.:
mirek-lov@centrum.cz .
Přihláška na zkoušky je ke stažení na www.breton.cz v odkazu „Akce klubu“ na konci.

Startovné se hradí na místě:

500kč

Kontaktní osoba: Miroslav Horáček, ul. Osvobození 164, 69163 Velké Němčice,
e-mail: mirek-lov@centrum.cz, tel.739822823

Veterinární podmínky:




Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. Psi nemocní a háravé feny nebudou k soutěži
připuštěni. Veterinární kontrolu provede pověřená osoba.
Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem
pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
Evropy č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení:
· Test se koná za každého počasí.
· Na testu se bude posuzovat podle platných pravidel TAN - zveřejněn na www.breton.cz /pravidla
· Na testu se nezadává lovecká upotřebitelnost.
· K testu nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na akci. Tyto podmínky jsou uvedeny v pravidlech
pro test a v propozicích:
· Vůdce musí předložit průkaz původu psa nebo pracovní knížku, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude uveden záznam o
platném očkování proti vzteklině.

· Nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem).
· Rozhodčí TAN deleguje KBO.
· Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
· Každý vůdce musí s sebou mít signální pistoli velké ráže, která bude nezbytná pro přezkoušení psa z chování po výstřelu.

UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
jen GDPR) je nezbytné, aby startující udělil organizátorům souhlas, aby za účelem administrace zkoušky
zpracovávali nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli uvést jméno a adresu vystavovatele
v hlášení výsledků, které zasílají na zastřešující organizace a aby případně mohli zveřejnit fotografie, spojené s
účastí na této zkoušce. Jako Subjekt údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího
uděleného souhlasu.
K PŘIHLÁŠENÍ PSA KE ZKOUŠCE POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ KLUBOVOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TĚCHTO
PROPOZIC.

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV z.s.
V SOUDCE 62
257 51 BYSTŘICE

PŘIHLÁŠKA
Ke klubovým
Místo

zkouškám loveckých psů
datum

Jméno psa/feny
Plemeno
Zapsán/a
Vržen/a

tetovací číslo
zbarvení

Otec

číslo zápisu

Matka

číslo zápisu

Majitel

adresa
.telefon

Vůdce

adresa
telefon

Prohlašuji, že jsem seznámen se zněním zkušebního řádu a že jej budu respektovat. Beru na vědomí,
že pořadatel neručí za případné škody, způsobené psem, ani za jeho ztrátu či úhyn v průběhu
zkoušky.
Prohlašuji, že respektuji požadavek GDPR, který je uveden v propozicích příslušné akce a že uděluji
pořadatelům souhlas se zpracováním dat, eventuelně se zveřejněním fotodokumentace z akce.
V …………………………………………….

………………………………………………………
podpis majitele

dne …………………………………..

…………………………………………………………..
podpis vůdce

