usporiada dňa 03.10.2020

12. ročník Chovných skúšok Petra Lukázsa
Všeobecné ustanovenia:
Skúša sa podľa platného štatútu pre Chovné skúšky Petra Lukázsa. Rozhodcov deleguje Slovenský
poľovnícky zväz.
Účasť na skúškach:
Skúšky sú otvorené pre klubové plemená psov MKS a MDS.
Ostatné ustanovenia:
Podmienkou prijatia psa na skúšky je včas doručená prihláška, splnené veterinárne kritériá ako pri
ostatných kynologických podujatiach a uhradený poplatok za skúšku podľa pokynov na prihláške.
Prihlásený pes musí mať pred konaním ChsPL absolvované jesenné skúšky stavačov. Vodič má prísť
na skúšky poľovne ustrojený, mať so sebou nevyhnuté doklady pre účasť na skúškach (preukaz o
pôvode psa + očkovací preukaz s platným očkovaním), vodiaci remeň a signalizačnú pomôcku. Psy
s exportným preukazom musia byť registrované v SPKP. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič
zodpovedá za škody spôsobené svojím psom.
Spolu s prihláškou je potrebné zaslať obojstrannú kópiu PP a potvrdenie o zaplatení
štartovného poplatku.
Platba za skúšky:
Poplatok za skúšku pre členov klubu (majiteľ psa je člen klubu) 40,-€/ za jedného psa.
Poplatok za skúšku pre nečlenov klubu (majiteľ psa nie je člen klubu) 100,-€/ za jedného psa.
Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na účet klubu podľa pokynov na prihláške.
Uzávierka prihlášok 28.09.2020
Program:
7.30 zraz na poľovníckej chate PZ Priehrada Blatné
GPS súradnice poľovníckej chaty: N 48.269828* E 17.419537*
7.45
registrácia účastníkov, veterinárna prehliadka, žrebovanie
8.00 otvorenie skúšok, odchod do revíru
15.00 vyhodnotenie skúšok a vyhlásenie výsledkov
Adresa pre doručenie prihlášky (e-mail): vizslaweb@gmail.com
Tel. kontakt: Ing. Lujza Mackyová, 0911 112 611
Vyhlásenie
Majiteľ, vodič prihlásením psa na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich
osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na Chovné
skúšky Petra Lukázsa“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a
fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji
usporiadateľa.
Adresa pre poštu a kontaktné údaje:
Ing. Lujza Mackyová, 927 05 Dlhá nad Váhom 28
mobil: 0911 112 611
e-mail: vizslaweb@gmail.com

