KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ

ZÁBAVNÉHO VÍKENDU

KONANÉHO 20.-22.6.2014
pro plemena
Parson Russell Terrier a Jack Russell Terrier

Pátek 20.6.2014
16.00 – 19.00

Prezence

17.00 – 20.00

Nácvik bezkontaktního norování

7.00 – 7.45

Prezence

7.45

Zahájení akce „Russellíci v akci“

8.00 - cca 14.00

Klubový lovecký pětiboj (CCT, KV)

14.00 – 16.00

Vyšetření pately

16.00 – 18.00

Vyšetření očí (vč. možnosti odběru DNA ke genetickému vyšetření)

14.00 – 19.00

Kurz trimování (nechte si některé psy nevytrimované)

14.00 – 19.00

Rehabilitační a posilovací cvičení na balančních míčích

od 20.00

Tanec, opékání kýty, zábava, tombola

(určeno i pro psy nepřihlášené na zkoušky)

Sobota 21.6.2014

Neděle 22.6.2014
7.00 – 7.45

Prezence

7.45 - cca 11.00

Klubové zkoušky z bezkontaktního norování

před a po vyhlášení

Přednáška: alternativní medicína pro psy

12.00 – 13.00

Lovecký výcvik – vytažení zhaslé lišky z nory

13.00 – 15.00

Dogdancing

Místo konání - areál umělé nory v Horním Jelení – http://www.mapy.cz/s/5kP2
(ze silnice odbočka na lesní cestu směr „Rekreační zařízení Radost“)

Poplatky:
celý víkend
účastník
tj. osoba, která se chce aktivně zúčastnit akcí
v programu s jedním nebo i s 10 psy!

přihlášený do 1. uzávěrky
přihlášený do 2. uzávěrky
přihlášený po 2. uzávěrce

divák

850 Kč / 40 Euro
1.000 Kč / 45 Euro
1.100 Kč / 50 Euro

jen sobota nebo
neděle
500 Kč / 25 Euro
600 Kč / 30 Euro
700 Kč / 35 Euro

100 Kč / 10 Euro

50 Kč / 5 Euro

tj. osoba bez možnosti aktivní účasti na programu

kromě loveckých zkoušek, lékařského vyšetření a nácviku nory (40 Kč/psa v noře), jež si každý účastník hradí zvlášť (děti bez poplatku)

1. uzávěrka přihlášek a úhrady poplatku je 16.5.2014.
2. uzávěrka přihlášek a úhrady poplatku je 30.5.2014. Rozhoduje datum odeslání přihlášky a poplatku.
Účastnický poplatek zasílejte na:
číslo účtu: 2700579294 / 2010
variabilní symbol: číslo mobilního telefonu 1. účastníka uvedeného v přihlášce
zpráva pro příjemce: jméno 1. účastníka – Russellíci v akci
Přihlášku s kopií dokladu o úhradě zasílejte na adresu:
Zuzana Slánská, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
e-mail: jrt@jack-russell-terrier-jrt.cz
tel.: 603 164 831

JACKOVÉ A PARSONI
O VÍKENDU BLÁZNÍ!

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Víkend „Russellíci v akci“ je v prvé řadě určen pro Jack Russell Terriery a Parson Russell Terriery s PP, ale jednotlivě se ho mohou zúčastnit i
tito psi bez PP. Pokud máte doma ještě pejska jiného plemene, nenechávejte ho doma.
Vůdce je povinen po celou dobu konání tohoto víkendu mít psa pod svým dohledem, zabezpečit pro svého psa napájení a krmení, podílet se
odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení. Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.
VETERINÁRNÍ POKYNY:
Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vybaveni řádně vyplněným očkovacím průkazem, včetně popisu psa a s
uvedeným číslem tetování nebo čipování.
Psi musejí být v imunitě proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze. To znamená, že musejí být očkováni nejméně 1
měsíc před konáním akce a očkování nesmí být v den konání akce starší jednoho roku (příp. 3 let u vztekliny – dle platnosti očkování
uvedeného v očkovacím průkaze). Tyto vakcinace budou uvedeny v očkovacím průkaze. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musejí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
Hárající feny se mohou akce zúčastnit POUZE na začátku a na konci hárání a jejich vůdce MUSÍ být maximálně ohleduplný, tzn. že se hárající
fena NESMÍ dostat do kontaktu ani do blízkosti psů, kteří se budou účastnit loveckých zkoušek. Po příjezdu na akci musí majitel/vůdce hárající
feny dřív, než fenu vyloží z auta, vyhledat zástupce pořadatele – Zuzanu Slánskou, která mu sdělí, kde fenku může venčit a pohybovat se s ní.
Hárající fena se může zúčastnit programu pouze po domluvě s pořadateli, např. na konci. Buďte ohleduplní ve vlastním zájmu, protože při
sebemenším problému s hárající fenou bychom tyto podmínky museli pro příští ročníky zpřísnit.
Účast březích a kojících fen a štěňat pořadatel neomezuje a za toto rozhodnutí je plně odpovědný jejich majitel.
UBYTOVÁNÍ, OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ:
Ubytování je předběžně zamluveno v táboře Radost - http://www.holice.cz/rz-radost/ (http://www.mapy.cz/s/5kP3) – e-mail: rzradost@holice.cz, tel. 466 673 283, 607 574 032, který se nachází v bezprostřední blízkosti místa konání. Každý účastník si ubytování zajistí a
hradí sám. Při rezervaci konkrétních chatek (příp. pokojů) nahlaste, že se jedná o „Russellíky v akci“, jinak by Vás odmítli. O něco lepší
ubytování je možné domluvit na stejném kontaktu v restauraci U Floriána, Horní Jelení – cca 1 km od místa konání. Další omezená možnost
lepšího ubytování je v Motelu Hana v Ostřetíně – tel. 466 686 179, 604 167 005 – cca 2 km od místa konání. Na místě bude možné si postavit
stany (dle instrukcí pořadatelů na místě) a také výstavní stany a přístřešky kolem akcí na louce.
Myslivecká kuchyně a občerstvení bude zajištěno v areálu nory a každý účastník si jídlo a pití hradí sám. Parkování je možné na louce u nory –
dle pokynů pořadatelů na místě. Je připravena i „mokrá varianta“.
Jsou vítáni všichni, kteří budou na akci fotit nebo točit. Fotky a odkazy na fotky a videa zasílejte, prosím, na jrt@jack-russell-terrier-jrt.cz.
Budou dány k dispozici ostatním účastníkům akce a použity v souvislosti s touto akcí. Ponechte si, prosím, i fotografie ve vysokém rozlišení,
aby se daly použít i pro časopis.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě, že by se víkend nekonal z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů na přípravu tohoto víkendu. Více info na http://russellici-v-akci.jack-russell-terrier-jrt.cz/.

RUSSELLÍCI V AKCI
JSOU PRO KAŽDOU LEGRACI!

KDYŽ SE VÍKEND ROZBÍHÁ,
AKCE PRO RUSSELLÍKY ZAČÍNÁ!

Klub chovatelů teriérů

Děkujeme našim sponzorům:

Salon Edward

Chovatelská stanice
hladkosrstých foxteriérů
„Od Jelenské nory“

Doxzone
Hanapatchwork

Další sponzoři jsou na tuto akci vítáni!

