Az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete (EbHoK),

EbHoK NAP
2018. július 08.Délutáni program
KUTYA SZÉPSÉGVERSENY
A délutáni program kezdése a délelőtti Munkavizsga befejeztével kezdődik.

kb. 14 óra
Regisztráció: 13 órától
Nevezési határidő: 2018.06.30. Kérjük betartani!
Helye: Szeged, Kedvenc kutyakiképző iskola területe Algyői út a Pannon torony mögött.
GPS koordináták: É 46.291260 K 20.176940
A Szépségversenyre várjuk a törzskönyvvel rendelkező kutyákat, illetve a törzskönyv
nélküli és fajtajelleg nélküli kutyák jelentkezését is.
Hat csoportban indulhatnak a versenyzők.
I. Kölyök csoport (minden kölyök kutya) (3 hónapos kortól – 9 hónapos korig)
II. Törzskönyvezett felnőtt kutyák (9 hónapos kortól - )
III. Törzskönyv nélküli fajtajelleget viselő felnőtt kutyák (9 hónapos kortól - )
IV. Fajtajelleg nélküli (keverék) felnőtt kutyák (9 hónapos kortól - )
V. Veterán csoport (minden veterán kutya) (10 éves kortól - )
A fenti öt csoportba tartozó 1 kutya Nevezési díja: 2.500,-Ft
Egyesületünk tagjának: 1.500,-Ft
VI. Gyermek – Kutya pár (gyermek 14 éves koráig) a kutya pórázon való vezetése
Nevezési díja: 1000,-Ft
Egyesületünk tagjának: 500,-Ft
A Szépségversenyen neves Tenyésztők, Kiállítók fognak bírálni.
A díjazás serleg lesz.
A Nevezéseket a szegedebtenyesztok@vnet.hu e-mail címre várjuk.
A Nevezési lap honlapunkról letölthető Word formátumban. (A nevezéshez ki kell tölteni!)
Nevezést csak a nevezési díj befizetésének igazolásával együtt fogadunk el.
Honlapunk: http://www.delalfoldiebtenyesztok.hu/
Facebook elérés: https://www.facebook.com/meoe.szeged

folytatás a következő oldalon

Nevezési díj küldése:
az Egyesületünk bankszámlájára, Ebtenyésztők Dél-alföldi Egyesülete OTP Bank Szeged
11735005-20560276 00000000
Pénztári befizetésre is van lehetőség Martonosiné Matkó Erikánál, ahol az Egyesületi
belépést is intézhetik. Tel: 30/496-2560
Kérjük, az e-mail címét és telefon számát minden esetben tüntesse fel a nevezési lapon, a
kapcsolattartás, információ fogadás érdekében.
A NEVEZÉSI LAP MELLÉ KÉRJÜK CSATOLNI:
- Törzskönyvezett kutyáknál a tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátott
Származási lap másolatát ( mind két oldal ),
- a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatát és a
- Egyesületünk tagjának a 2018. évi egyesületi tagság igazolás másolatát.
Nevezési feltételek:
Csak azonosítható (chipezett) kutya vehet részt a rendezvényen (ellenőrzésre kerül),
érvényes nemzetközi oltási igazolvánnyal, amelyet a rendező szervezet, illetve a hatósági
állatorvos kérésére be kell mutatni.
A teljes nevezési díj befizetése nélkül a kutyák a rendezvényen nem vezethetők fel.
A Kutya tulajdonosa felel a kutyája által okozott valamennyi személyi sérülésért és tárgyban
okozott kárért. Az előforduló balesetekben és egyéb helyzetekben a kutyavezető saját
magáért és kutyájáért kezeskedik.
A kutyák itatására edényt feltétlenül hozzanak magukkal. Az időjárástól függően
gondoskodjanak kutyájuk és maguk megfelelő védelméről.
A nevezési lap beküldésével a Kutya tulajdonosa felelősséget vállal a fentiek
betartására.
A Szépségversennyel kapcsolatos további információ:
Kovács Ferencné Tel: +36-70-488-9999 szegedebtenyesztok@vnet.hu
A Rendező szervezet a bíró változtatás és a helyszín változtatás jogát fenntartja.
Rendezvényünkre két állatmentő csapatot hívtunk meg.
A régiónkból a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálatot és a Szurkolók az

Állatokért, akik működése országos kiterjesztésű.
Kérjük, adományaitokkal támogassátok őket.

Minden kedves jelentkezőt és résztvevőt szeretettel vár a
Rendezőség!

