ČMKJ, Klub chovatelů bretaňských ohařů z.s.
pořádá ve spolupráci

s ČMMJ, OMS Břeclav a MS Sinaj Brod nad Dyjí
dne 28.9.2019 v Brodu nad Dyjí

Klubové podzimní zkoušky /CACT/
soutěž pro kontinentální i britské ohaře podle pravidel ČMMJ pro PZ ohařů
Soutěž je otevřena pro plemena ohařů sdružená v klubu KBO z.s. a pro všechna plemena
VII. skupiny FCI. Čekatelství CACT/R.CACT lze přiznat všem plemenům s výjimkou těch, která
zastřešuje KCHMO. Tento klub neposkytl souhlas.

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: 15.9.2019
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:1000kč

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:
· soutěž se koná za každého počasí.
· Na soutěži se bude posuzovat podle platných pravidel ČMMJ pro PZ ohařů
· Na soutěži se zadává lovecká upotřebitelnost.
· K soutěži nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na akci. Tyto
podmínky jsou uvedeny v pravidlech pro zkoušky lov. psů 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).
· Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
· Každý vůdce musí s sebou mít brokovnici, případně si zajistit doprovod se zbraní.

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) s o u h l a s í m , aby pořadatel za účelem administrace zkoušek
zpracovával mé osobní údaje, aby uvedl mé jméno a adresu v hlášení zastřešujícímu orgánu v případě
udělení titulu a aby mohl zveřejnit fotografie, spojené s účastí mojí a mého psa na této zkoušce.
Současně beru na vědomí, že jako Subjekt údajů mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházejícího z
mého souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

