MEOE – Francia Pásztorkutya Klub

Klubkiállítás
Klubgyőztes és CAC címekkel

Dunakeszi, Kutyavarázs kutyaiskola és Panzió
2012. október 13.
Nevezési határidő: 2012.10.01.
nevezhető fajták: Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrénées á face rase, Berger des Pyrénées á poil
long, Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres & Chien de Montagne des Pyrénées
Bírók:

Vezetőbíró: Hargitai Gábor úr
Küllembírók:

Berger de Brie, Berger de Beauce,
Berger de Picardie
Fel nem sorolt fajták

Marlies Werkmeister asszony
Hargitai Gábor úr

A tervezett program:
7:30-9:00 Belépés a területre
9:00 Bírálatok kezdete
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-tól BIS program kezdete

Nevezési díjak:
Első kutya
Második és további kutyák (katalógus nélkül)
Baby, kölyök, Hobby osztály
Veterán és Honour osztály

Nevezési díj
4500 HUF / 40 EUR
4000 HUF / 35 EUR
3000 HUF / 25 EUR
0 HUF / 0 EUR

Nem MEOE-tagok a forintban feltüntetett díj kétszeresét kötelesek megfizetni. Baby, fiatal és veterán osztályos kutyák nem nevezhetők első kutyaként.
Baby osztály 3-6 hónap, kölyök osztály 6-9 hónap, fiatal osztály 9-18 hónap, növendék osztály 15-24 hónap, nyílt osztály 15 hónaptól, munka osztály 15 hónaptól FCI munkavizsga
bizonyítvánnyal, Champion & Honour osztály 15 hónaptól nemzeti v. nemzetközi felnőtt szépség Champion oklevéllel. Honour osztályba nevezett kutyák nem konkurálnak a CAC
címért, de részt vehetnek a BIS programban. Hobby osztály 15 hónaptól, bármilyen fajtatiszta francia pásztorkutya (származási lap nélkül is) nevezhető. Hobby osztályban
ivartalanított ebek is indulhatnak. A Hobby osztályos eb a HPJ, CAC, HFGY címekért nem konkurál
Veterán osztály betöltött 8. életévtől.

online nevezés: www.franciapasztor.hu

Belépés

Rendezvények

Nevezés e-mailban: nevezes@franciapasztor.hu
Nevezés postán: Kelemenné Bistyák Klára 2315 Szigethalom, Szabadkai út 184,
Számlaszám: Budapest Bank 10102237-15251900-01001007
SWIFT: BUDAHUHB IBAN: HU96 10102237-15251900-01001007

külföldről:

Az átutalási nyomtatványra kérjük felírni a tulajdonos és az eb nevét.

nevezési lap letölthető: http://www.kennelclub.hu/forms/nevlap.pdf
Információ: info@franciapasztor.hu , www.franciapasztor.hu
A nevezéshez szükséges a hiánytalanul kitöltött nevezési lap, származási lap másolata (2 oldal), nevezési díj befizetésének igazolása, MEOE-tagsági száma,
Champion, Honour és munka osztályba nevezett kutyáknál az oklevél, illetve bizonyítvány másolata (ennek hiányában nyílt osztályba kerülnek átsorolásra). Az
eb tulajdonosa a nevezés elküldésével kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére, és a MEOE kiállítási szabályzatának betartására, aminek alapján a
kiállítás megrendezésre kerül. A kiállításra belépő kutyáknak érvényes veszettség elleni oltással kell rendelkezniük.

Este hattól közös vacsora a bírókkal – előzetes jelentkezés alapján.

A Klubkiállítással egyidőben

Kutyaszépségversenyt
is szervezünk

Dunakeszi Szépe cím kiadásával.

Nevezhető fajták: bármilyen ivaros, vagy ivartalan, 15 hónapos kort betöltött, nem Francia Pásztorkutya fajtájú, vagy keverék kutya
Nevezés a helyszínen.
Nevezési díj: 1000 Ft/kutya, 8 év fölött ingyenes
A szépségverseny első három helyezettjét díjazzuk.
A szépségversenyből befolyt nevezési díjakat felajánljuk a Francia Pásztorkutyák állatvédelmi alapjának.

A rendezvényen

Tápvásárt
szervezünk a

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület javára.

A kitett zsák bármekkora része megvásárolható. A vásárlás alatt lévő táp akkor kerül az Árvácska Egyesület tulajdonába, ha a
teljes zsákot megvásárolták. A tápok megvásárlási állapotát folyamatosan jelezzük.

A kutyaiskola területén

Kutyaúsztató tó
és

Gyermekjátszótér
várja kiállítóinkat
További információkat a kutyaiskoláról a http://kutyavarazs.hu honlapon talál.
Mindenkinek jó szórakozást kíván a rendezőség

