Canisterapeutické sdružení Jižní Morava z.s.
pořádá
CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY
v sobotu, dne 21.8.2021
Místo konání: Valtice
Veterinární přejímka: 8.30 - 9.00 hod.
Vrchní rozhodčí: Doktor Milan
Asistent rozhodčího: společná asistence
Veterinární dozor: MVDr. Zdenka Dobešová
Organizační zajištění rozhodčích: Milan Doktor
Organizační zajištění: ing. Hasilová Renata
Všeobecné podmínky:

Zkoušky se konají na uzavřené zahradě v areálu Nemocnice Valtice (www.nemvalt.cz).
Zkouší se dle platného zkušebního řádu. Veterinární podmínky jsou v rozsahu shodném s účastí na veřejném vystoupení nebo svodu.
Veterinární přejímku psů provede ve stanovené době soukromý veterinář, kterého zajistí pořadatel.
1. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, v němž bude uveden záznam o provedeném očkování proti vzteklině, ale
také vakcinace proti dalším přenosným chorobám (psinka, parvoviróza, leptospiróza, ...). Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy
bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí
očkovací látky. Záznam musí být potvrzen veterinárním lékařem, doba platnosti vakcinace záleží na typu vakcíny, zde musí být potvrzeno veterinárním lékařem.
Psi musí být také odčerveni – potvrzení (zápis data – nemusí být provedeno veterinárním lékařem) poznačte do ostatní záznamy v OP nebo pase pro malá
zvířata.
2. Možná zahraniční účast.
3. Klece pro přepravu zvířat, pokud jsou používány, musí být zajištěny proti vypadávání trusu a vytékání moče.
4. Po dobu CT zkoušek musí být zajištěn úklid prostorů, na nichž zkoušky probíhají a zvířatům musí být věnována náležitá péče.
5. Umístění, pohyb a manipulace se zvířaty v prostorách se musí dít způsobem, vylučujícím v maximální míře poranění soutěžících, pořadatelů nebo zvířat navzájem.
6. V místě konání CT zkoušek nesmějí být zvířata, která neprošla veterinární kontrolou a nemají předepsané veterinární doklady. Pořadatel CT zkoušek zodpovídá
za organizační opatření, která tuto podmínku zajišťují.
7. Státním veterinárním dozorem pověřenému veterinárnímu lékaři musí být umožněn řádný výkon činnosti za asistence pořadatelů.
8. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit akce.

Při této akci je nutno dodržet ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a čas srazu je nutno dodržet.
Podmínkou účasti na zkouškách je zaplacení čl. poplatku a poplatku za CT zk. - viz. webové stránky CTS JM z.s. www.canis-sdruzeni.cz a zaslání
vyplněné přihlášky k CT zkoušce, opět viz. webové stránky sdružení včetně kopie ústřižku platby za CT zkoušky.

Platby nebudou přijímány na místě, poplatky plaťte prosím na účet Canisterapeutické sdružení Jižní Morava, z.s. –
č.ú. 107-8448570227/ 0100. Do zprávy pro příjemce důvod platby (členský popl., CT zk. nová nebo opakovaná CT zk.), jméno a příjmení
plátce, variabilní symbol platby: členské číslo člena sdružení, při vstupu do sdružení – než je členské číslo přiděleno – uveďte jako
variabilní symbol svoje telefonní číslo.
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2021
Kontaktní adresa:
Milan Doktor
696 72 Lipov

mobil: 604 968 975, e-mail: mdoktor1@seznam.cz

