Részletes Nevezési felhívás
Az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete (EbHoK),
mint a MEOE Szövetség tagja, - a Kedvenc kutyakiképző iskolával
együttműködve, BH és IGP szintű munkavizsgát rendez FCI elismertséggel,
2022. május. 08.-án 8:00 órai kezdéssel.
Regisztrálás, okmányok leadása: 7:15 – 7:45.- ig

Kötelező előregisztrácós nevezési határidő: 2022.05.02. Kérjük betartani!
Helye: Szeged, Kedvenc kutyakiképző iskola területe Algyői út a Pannon
torony mögött. GPS koordináták: É 46.291260 K 20.176940
A vizsgarendezvényre nem csak a törzskönyvvel rendelkező kutyák nevezhetnek, várjuk a
törzskönyv nélküli és fajtajelleg nélküli kutyák jelentkezését is.
A rendezvényen a MEOESZ és az FCI szabályzata érvényesül.
A rendezvényre való belépés a mindenkor érvényes Kormányrendelet szerint.

Teljesítménybíró: Budai Tamás nemzetközi teljesítménybíró
Nevezési díj a BH vizsgára:
MEOESZ
Szövetségi
kártyával NEM
rendelkezők
részére

MEOESZ
Szövetségi
kártyával
rendelkezők
részére

EbHoK tagok
részére,

Kedvenc
Kutyakiképző
iskola tanulói
részére az
iskolavezető
igazolásával

12.000,- Ft

6.000,- Ft

4.000,- Ft

5.000.-Ft

Nevezési díj az IGP szintű munkavizsgára:
MEOESZ
Szövetségi
kártyával NEM
rendelkezők
részére

MEOESZ
Szövetségi
kártyával
rendelkezők
részére

EbHoK tagok
részére,

Kedvenc
Kutyakiképző
iskola tanulói
részére az
iskolavezető
igazolásával

20.000,- Ft

10.000,- Ft

6.000,- Ft

8.000.-Ft

A Nevezéseket az ebhokszeged@gmail.com 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.
Nevezési díj küldése:
az Egyesületünk bankszámlájára, Ebtenyésztők Dél-alföldi Egyesülete OTP Bank Szeged
11735005-20560276 00000000
Pénztári befizetésre is van lehetőség Harmath Mónikánál, ahol az Egyesületi belépést is
intézhetik, illetve Martonosiné Matkó Erika iskolavezetőnél.
Kérjük, az e-mail címét és telefon számát minden esetben tüntesse fel a nevezési lapon, a kapcsolattartás
érdekében.
A NEVEZÉS MELLÉ KÉRJÜK CSATOLNI:

-

A tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátott (export törzskönyv esetén
honosított) FCI származási lap másolatát ( mind két oldal ),
MEOESZ központ által kiadott Munkavizsga bizonyítványt,
a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatát és a
2022. MEOESZ Szövetségi kártya és egyesületi tagság igazolás másolatát.

Nevezési feltételek:
Csak azonosítható (chipezett) kutya vehet részt a rendezvényen, érvényes nemzetközi oltási
igazolvánnyal, amelyet a rendező szervezet, a teljesítménybíró illetve a kirendelt hatósági
állatorvos kérésére be kell mutatni.
A teljes nevezési díj befizetése nélkül a kutyák a rendezvényen nem vezethetők fel.
A Kutya meglévő Teljesítményfüzetét feltétlenül hozza magával.

A BH. vizsga az IGP vizsgára való jelentkezés feltétele!
IGP 1 nevezés esetén 1 db eredményes BH vizsga a MEOE Szövetség által kiállított
Bizonyítvány
IGP 2 nevezés esetén 1 db eredményes IGP 1 vizsga a MEOE Szövetség által kiállított
Bizonyítvány
IGP 3 nevezés esetén 1 db eredményes IGP 2 vizsga a MEOE Szövetség által kiállított
Bizonyítvány
MEOESZ BH vizsga
bizonyítvány és
Kutyavezetői jogosítvány
kiváltása együttesen

Kedvezményes díj Szövetségi
kártyával rendelkezőknek 1.500,-Ft

Szövetségi kártyával NEM
rendelkezők részére 3.000,-Ft

FCI Munkavizsga
bizonyítvány kiváltása

Kedvezményes díj Szövetségi
kártyával rendelkezőknek 5.000,-Ft

Szövetségi kártyával NEM
rendelkezők részére 10.000,-Ft

Teljesítményfüzet
Kedvezményes díj Szövetségi
Csak a kutya tulajdonosa
kérheti egyénileg a
kártyával rendelkezőknek 1.000,-Ft
MEOESZ központi irodájától

Szövetségi kártyával NEM
rendelkezők részére 2.000,-Ft

Jelentkezési alsó korhatár:
BH
15 hónapos kor
IGP 1 18 hónapos kor
IGP 2 19 hónapos kor
IGP 3 20 hónapos kor
A kutyavezető naponta csak egy vizsgarendezvényen vehet részt. Egy kutyavezető egy
rendezvényen legfeljebb két kutyát vizsgáztathat.
Tüzelő szukák részt vehetnek a vizsgarendezvényen, de külön kell tartani őket a többi résztvevőtől.
Vemhes és szoptatós illetve kölyköktől kísért szukák nem indulhatnak a vizsgán.

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 nevezési lap beküldésével a Kutya tulajdonosa felelősséget vállal a FCI- és a MEOESZ
Vizsgaszabályzatainak és a hatályos jogszabályok betartására.
FONTOS! Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét
Kivonat a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
hozzájárulásából: „

Szegedi

Járási

Hivatal

a rendezvényen részt vevő ebeknek érvényes veszettség elleni oltással kell
rendelkezniük,
- egy éven belül féreghajtó szerrel történő kezelésen kellett átesniük,
- eb csak megjelölve érkezhet (chip),
- minden eb oltási könyvvel, vagy állatútlevéllel rendelkezzen,
- a szállítóeszközt és a ketreceket az állatok szállítását megelőzően
megtisztították és fertőtlenítették.
A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében: az állategészségügyi felügyelet
alá tartozó rendezvényeken a hatósági állatorvosi ellenőrzést a tulajdonos
köteles tűrni, illetve elősegíteni.”
-

A munkavizsgával kapcsolatos további információ:
Kovács Ferencné Tel: +36-70-488-9999 szegedebtenyesztok@vnet.hu
illetve, Martonosiné Matkó Erika Iskolavezető +36-30-496-2560
A Rendező szervezet a bíró változtatás és a helyszín változtatás jogát fenntartja.

Minden kedves jelentkezőt és résztvevőt szeretettel vár a Rendezőség!

