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UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM SVODU!!!

NA JARNÍ SVOD JE TŘEBA PODAT PŘIHLÁŠKU!!!

Doplněnou o kopii průkazu psa – rodokmen!!!

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ
v sobotu - dne: 26. června 2021

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi účastnící se svodu musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí
být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Tyto doklady musí
obsahovat záznam, že pes měl před přemístěním platné očkování proti
vzteklině, tzn. Ve stáří od 3 do 6 měsíců psa po 21 dnech ode dne, kdy bylo
provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla
očkovací látka podána během doby platnosti předchozí očkovací látky. Pes
musí splňovat podmínku, že bylo proti vzteklině očkováno dle očkovacího
schématu. Psi musí být dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem
vakcíny v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se
týká i psů, kteří se zkoušek přímo neúčastní, ale jsou v místě zkoušek
přítomni.
Svodu se nesmí zúčastnit psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, nebo
nesplňují veterinární podmínky.
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 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

UPOZORNĚNÍ POŘADATELE:
POPLATEK za svod činí 300,- Kč, pro členy ČMMJ je poskytnuta sleva.
Platba pro člena ČMMJ tedy činí 200,- platba přímo na místě.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PROSTĚJOV

.
Myslivosti zdar!

PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ SVOD
Pořadatel: OMS Prostějov

Dalibor Fajt
předseda kynologické komise OMS Prostějov

Místo:

Dne:

Jméno feny/psa:
Plemeno:

UPOZORNĚNÍ:
Svod bude probíhat dle stávajících vládních nařízení.

Zapsán (a) :

Tetovací číslo:/čip:

Vržena dne:

Barva:

Otec:

ČLP:

Matka:

ČLP:

Majitel:
Vůdce:
JSEM ČLENEM ČMMJ:

ANO NE U OMS:

Ručím za škody, které by můj pes – fena učinil (a) osobám nebo na věcech.
Přesná adresa:
V:

Dne:

Telefon:

Podpis:

IČO: 67777619
E-mail:

Telefon:

omsprostejov@omsprostejov.cz

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna

724 033 009
www.omsprostejov.cz
255710725/0300

