Slovenský
leonberger
klub
Klubová výstava so
zadaním CAJC, CAC
a
bonitácia
***
Club show with
titles CAJC, CAC

KLUBOVÁ VÝSTAVA * CLUB SHOW
SLOVENSKÉHO LEONBERGER KLUBU (CAJC, CAC)
A BONITÁCIA
Dátum/Date :

25.O6. 2O22

Miesto/Place : Stupava, Plecháč SVK
Rozhodca / Judge:
Mgr. Bc. Martina Babíková (SVK)

Zadávané tituly / Titles:
CAJC, CAC, BOJ, BOS, BOB, BOV
Najkrajší mladší dorast (Best baby), Najkrajší dorast (Best puppy)
Klubový víťaz mladých (Junior Club Winner), Klubový víťaz (Club Winner),
Klubový víťaz veteránov (Veteran club winner)
Uzávierka pre výstavu a bonitáciu / Entry close:
10.06.2022
(Uzávierka nebude predĺžená! Entry close will be not extended!)
Prihlasovanie / Entry:
www.clubdogshow.sk
POZORNE SI PREČÍTAJTE PRPOZÍCIE!!! / PLEASE READ CAREFULLY!

ROZHODCA / THE JUDGE
Mgr. Bc. Martina Babíková, SVK, Kráľovská stráž FCI

Mgr. Bc. Martina Babíková – nar. 1969 –
rozhodca FCI.

Mgr. Bc. Martina Babíková - born. 1969 FCI judge.

Kynológii sa venuje od roku 1998, odvtedy je
aj členkou Slovenského hovawart klubu.
V rokoch 2004 - 2007 absolvovala štúdium
odboru Kynológie na Univerzite
veterinárskeho lekárstva s titulom Bakalár.

She has been involved in cynology since
1998, and since then she has also been a
member of the Slovak Hovawart Club.
In the years 2004 - 2007 she graduated from
the Department of Cynology at the University
of Veterinary Medicine with the title of
Bachelor.

Od roku 2001 je majiteľkou chovateľskej
stanice Kráľovská stráž. Vychovala niekoľko
multišampiónov a medzinárodných
šampiónov krásy. Z jej chovateľskej stanice
ich pochádza oveľa viac.
V oblasti športovej kynológie zložila 27
skúšok z výkonu s piatimi hovawartkami vo
svojom vlastníctve a to trojstupňových
a stopárskych podľa Národného (SVV)
i Medzinárodného (IPO) skúšobného poriadku,
podľa skúšobného poriadku KJ Brno a tiež
podľa skúšobného poriadku záchranárskej
kynológie IPO-R.
Od roku 2011 je rozhodcom FCI pre plemená
hovawart, leonberger a
bernský salašnícky pes.
Odvtedy už posudzovala na Medzinárodných,
Klubových aj Špeciálnych výstavách na
Slovensku aj v zahraničí.
Tiež posudzuje bonitácie.

Since 2001 has been the owner of the kennel
Kráľovská stráž. She has raised several
multichampions and international beauty
champions. Many more of them come from her
kennel.
In the field of sports cynology, she passed 27
working exams with five Hovawarts in her
possession, three-stage and tracking
according to the National (SVV) and
International (IPO) examination regulations,
according to the KJ Brno examination
regulations and also according to the IPO-R
rescue cynological examination regulations.
Since 2011 has been an FCI judge for breeds
Hovawart, Leonberger and
Bernese Mountain Dog.
Since then she has judged at International,
Club and Special Shows in Slovakia and
abroad. Is aprooved to judge bonitations.

PROGRAM
08:00 – 09:00

Príjem psov (vyžaduje sa vstupný list, očkovací
preukaz, originál rodokmeň psa)
Entering the dogs (entry form is required, PET
PASSPORT, original of pedigree)

09:00

Otvorenie výstavy, posudzovanie
Opening of the show, judging

Po posúdení
After judging

Súťaže
Competitions

Po ukončení výstavy
After show

Bonitácia
Bonitation

TRIEDY
mladší dorast
dorast
mladých
stredná
otvorená
pracovná
šampiónov
veteránov
čestná

od kompletného očkovania do 6 mesiacov
6 – 9 mesiacov
9 – 18 mesiacov
15 – 24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
od 8 rokov
pre psy s titulom Interšampión, šampión, klubový alebo národný víťaz
(priložiť kópiu dokladu)

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých
štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a
dorastu s ocenením veľmi nádejný.
CLASSES
Minor Puppy
Puppy
Junior
Intermediate
Open
Working
Champion
Veteran
Honour

correctly vaccinated puppies up to 6 months
6-9 months
9-18 months
15-24 months
15 months and over
15 months and over (FCI working certificate compulsory)
15 months and over (Championship certificate compulsory)
8 years and over
for dogs with titles Interchampion, Champion, National and Club
winner (Title certificate compulsory)

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the
grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four
with the grading very promising are placed.

PRIHLASOVANIE

ENTRY

Prihlásenie sa na výstavu je možné
výlučne
online,
pomocou
systému
www.clubdogshow.sk

Registration for the exhibition is possible
exclusively online, using the system
www.clubdogshow.sk

Vyplnením formuláru a jeho odoslaním je
vystavovateľ povinný uhradiť výstavný
poplatok a zároveň vyjadruje súhlas so
všetkými
nariadeniami
výstavného
poriadku FCI, SKJ, SLK a týchto
propozícií.

By filling in the form and sending it, the
exhibitor is obliged to pay the exhibition
fee and at the same time agrees with all
regulations of the FCI, SKJ, SLK and
these propositions.

Štatistiky (obsadenie tried) nájdete
v prihlasovacom online systéme.

Statistics (class occupancy) can be found
in the online login system.

Vstupný
list
bude
k
stiahnutiu
v prihlasovacom online systéme pred
výstavou. Je nevyhnutné si ho vytlačiť
a priniesť so sebou na výstavu!

The entry form will be available for
download in the online registration
system before the exhibition. It is
necessary to print it out and bring it with
you to the exhibition!

Za správnosť údajov – vaše meno,
priezvisko, adresa, meno psa, jeho
rodičov, registrácia, dátum narodenia zodpovedá majiteľ! Tieto údaje budú
uvedené v katalógu!

The owner is responsible for the
accuracy of the data - name, surname,
address, name of the dog, his parents,
registration, date of birth. This information
will be listed in the catalog!

Vystavovateľ v zmysle § 13 ods. 1 písm.
a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a)
nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data
Protection Regulation) z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov vyslovuje súhlas so
zverejnením údajov vo výstavnom
a povýstavnom katalógu a na webovej
stránke organizátora výstavy v rozsahu:
titul,
meno,
priezvisko,
bydlisko,
dosiahnuté výsledky a s činnosťou
súvisiaci fotografický materiál alebo
videozáznam a to na účely propagácie,
dokumentaristiky
a
zaznamenania
histórie.

The exhibitor in accordance with § 13
par. 1 letter a) of Act 18/2018 Coll. on
personal data protection and Art. 6 par. 1
letter (a) Regulation (EU) 2016/679 GDPR
- General Data Protection Regulation of
the European Parliament and of the
Council from 27 April 2016 about the
protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the
free movement of such data consents to
the publication of the data in catalogue
and on the website of the organisator
of the exhibition in the scope of: title,
name, surname, residence, achieved
results and activity-related photographic
material or video recording for the
purposes of promotion, documentary and
recording of history.

POPLATKY / FEES
Člen SLK
Slovak club
member

Nečlen
Others

Za prvého psa / first dog

25 €

35 €

Za každého ďalšieho psa / for any other dog

20 €

30 €

Trieda ml. dorast, dorast, čestná, veterán
Minor Puppy, Puppy, Honor, Veteran class

15 €

20 €

5€

10 €

25 €

50 €

Súťaže / Competitions*:
Dieťa a pes / Child and dog
Najkrajší pár / Best couple
Chovateľská skupina / Best breeder´s group
Bonitácia
* Do súťaží je možné prihlásiť sa aj v deň
výstavy, najneskôr však do začiatku
posudzovania! Platba na mieste za súťaže je
možná len v hotovosti.

* It is possible to enter to the competitions on
the day of the show, but not later than the
beginning of the judging! Payment on place
for the competitions, is possible only in cash.

Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince
prihlásené do tried: mladší dorast, dorast,
veteránov a čestnej nepovažujú za 1.
prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov
sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a
adresa majiteľa v plnom znení zhodné s
majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

With a larger number of registered dogs,
individuals registered in the classes: minor
puppy, puppy, veterans and honor are not
considered as the 1st registered dog. The
discount for the 2nd and other dogs can be
applied only if the name and address of the
owner is the same as the owner listed on the
application of the 1st dog.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom
poslednej
možnej
úhrady
výstavného
poplatku. Vystavovatelia, ktorých poplatky
nebudú na účte najneskôr do termínu
uzávierky
výstavy,
resp.
budú
neidentifikovateľné, sa budú považovať za
neuhradené.
Každý
majiteľ,
resp.
vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný
symbol.

The deadline is also the date of the last
possible payment of the exhibition fee.
Exhibitors whose fees will not be on the
account no later than the closing date of the
exhibition, ie. will be unidentifiable, will be
considered as canceled. Each owner, ie.
exhibitor, must indicate the variable symbol
when paying.

Systém pre prihlasovanie vygeneruje
požadovanú sumu a na email vám bude
zaslané číslo účtu ako aj priradený
variabilný symbol.

The online registrations system will
generate the required amount and the
account number as well as the assigned
variable symbol, will be sent to your email.

Bankové údaje / Bank details:
Názov účtu
Account name:
IBAN:
BIC KÓD:

Slovenský leonberger klub
SK 69 02 0000 0000 2552 849 458
SUBASKBX

TITULY A SÚŤAŽE
CAJC - čakateľstvo na Slovenský šampionát mladých môžu získať pes a suka ocenení známkou
výborný 1 v triede mladých.
CAC - čakateľstvo na Slovenský šampionát krásy môžu získať pes a suka ocenení známkou
výborný 1 v triedach stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.
Reserve CAC (res.CAC) - môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 2 v triedach stredná,
otvorená, pracovná a šampiónov, ak bol v danej triede zadaný CAC.
Najkrajší mladší dorast – nastupuje pes a suka s ocenením veľmi nádejný 1 z triedy mladšieho
dorastu.
Najkrajší dorast – nastupuje pes a suka s ocenením veľmi nádejný 1 z triedy dorastu.
Klubový víťaz mladých - udeľuje sa zvlášť psovi a suke, ktorí získali titul CAJC.
BOJ – najlepší z mladých, nastupujú pes a suka ocenení CAJC – Klubový víťaz mladých.
Klubový víťaz - udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré získali titul
CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
BOB - najlepší jedinec plemena. Nastupujú jedinec s titulom BOJ, Klubový víťaz pes a suka
a jedinec s titulom BOV.
BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia. Nastupujú jedince s titulom Klubový víťaz mladých,
Klubový víťaz a Klubový víťaz veteránov opačného pohlavia ako bol udelený BOB.
Klubový víťaz veteránov - udeľuje sa zvlášť psovi a suke s ocenením Výborný 1 v triede veteránov.
BOV – Najlepší veterán, nastupuje veterán pes a suka, ocenení Výborný 1 – Klubový víťaz
veteránov.
Najkrajší pár psov - pre psa a suku rovnakého plemena a rázu, v majetku jedného majiteľa (nie
spolumajiteľa), ktorí boli na výstave posúdení.
Chovateľská skupina - pre minimálne 3, maximálne 5 jedincov rovnakého plemena a rázu, ktoré
boli na výstave posúdené, pochádzajúce od jedného chovateľa a minimálne od 2 otcov lebo matiek.
Nemusia byť v majetku jedného majiteľa.
Tituly nie sú nárokovateľné!
Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z
formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň
s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí
protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

TITLES AND COMPETITIONS
CAJC - certificate for the Slovak Junior champion can get a male and female with Excellent 1 in
junior class.
CAC - certificate for the Slovak champion can get a male and female awared with Excellent 1 in
intermediate, open, working and champion class.
Reserve CAC (res.CAC) - can get a male and female with excellent 2 in intermediate, open, working
and champion class, if in the class was given CAC.
Best baby (BOB baby) - given to male or female with Very promissing 1 out of baby class.
Best puppy (BOB puppy) - given to male or female with Very promissing 1 out od puppy class.
Junior club winner - awarded separately to male and female, with the title CAJC.
BOJ – best of juniores, given to male or female with title CAJC – Junior club winner.
Club winner - awarded separately to male and female. Given to one out of CAC in intermediate,
open, working and champion class.
BOB – best of breed. Choosen out of BOJ, Club winner male and female and BOV.
BOS - best of opposite sex. Given to one out of Junior club winner, Club winner and Veteran club
winner of the opposite sex as BOB.
Veteran club winner - awarded separately to male and female with Excellent 1 in veteran class.
BOV – Best of veteran, given to male or female from veteran class with Excellent 1 – Veteran club
winner.
Best couple - dog and bitch of the same breed and type, owned by the same owner (not co-owned),
both judged on the show
Breeder´s group - for at least 3, maximum 5 dogs of the same breed and type, which were judged
at the show, coming from one breeder and a minimum of two fathers or mothers. They may not be
in the same ownership.
Titles are not claimable!
Protests
A protest against the referee's decision is inadmissible. The exhibitor may lodge a protest only for
formal reasons, in writing, during the exhibition (until the end of the judging). Simultaneously
with the submission of the protest, the exhibitor will provide a guarantee of 50 €. The protest will
be decided by the commission. If the protest is rejected, the guarantee will be forfeited in favor of
the organizer.

MIESTO / PLACE
Výstava sa bude konať
reštaurácie PLECHÁČ.

v

areály

The show will take place in complex of
restaurant PLECHÁČ.

Adresa: Nová 1555/66, Stupava
www.plechac.sk

Address: Nová 1555/66, Stupava
www.plechac.sk

Areál ponúka:

The complex offers:










Ubytovanie
Miesto pre zábavu pre vaše detičky
Reštauráciu
Sociálne zariadenie
Možnosť úkrytu pred slniečkom pod
stromami
Miesto pre prechádzku v parku
Dostatok parkovacích miest
Možnosť
schovať
sa
pred
nepriaznivým počasím

Accommodation
A place for fun for your children
Restaurant
Social Department
Possibility of hiding from the sun under
the trees
 A place for a walk in the park
 Plenty of parking spaces
 Possibility to hide from bad weather






Žiadame majiteľov, aby nezabúdali
udržiavať areál čistý, tzn. zbierať
odpadky nie len svoje, ale aj po svojich
miláčikoch!

We kindly ask the owners not to forget
to keep the area clean, ie. collect
garbage not only yours, but also after
your pets!

SLK nepreberá žiadnu zodpovednosť za
konanie vystavujúcich a zúčastnených,
počas trvania celej akcie! Za všetky
škody spôsobené na majetku si
zodpovedá každá osoba, či majiteľ psa!

SLK does not take any responsibility
for the actions of exhibitors and
participants during the entire event!
Every person or dog owner is
responsible for all damages caused to
the property!

BONITÁCIA
Po ukončení výstavy môžu jedince, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené SLK
pristúpiť k bonitácii. Počas bonitácie sa hodnotí jedinec v súlade s platným štandardom
FCI podobne ako na výstave, rozhodcom pre exteriér, za prítomnosti členov výboru klubu.
Rozhodca pre bonitáciu: Mgr. Martina Babíková (SVK)
Priebeh bonitácie:






Kontrola chrupu
Meranie výšky
Váženie
Hodnotenie exteriéru
Hodnotenie povahy

Na bonitáciu sa prihlasujte pomocou Žiadosti o vykonanie bonitácie, ktorú si stiahnete
na klubových stránkach a ku ktorej priložíte všetky potrebné tlačivá a vyhodnotenia, spolu
s uhradeným poplatkom.
Žiadosť pošlite na adresu poradcu chovu:
Ing. Katarína Pálfyová, Mamateyova č. 8, 851 04 Bratislava, palfyova@gmail.com
Podmienky chovnosti (nevyhnutné splniť pred pristúpením k bonitácii):
 Minimálny vek
 RTG bedrových kĺbov
 Min. dve klubové výstavy – druhú výstavu je možné absolvovať v deň bonitácie
 Genetické vyšetrenie LPN1, LPN2 a LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov)
 Profil DNA
Úplné znenie chovateľského a bonitačného poriadku ako aj podmienok chovnosti
nájdete na klubových stránkach v časti Tlačivá, dokumenty a poplatky.
Pre účasť na bonitácii platia rovnaké veterinárne podmienky ako pre účasť na výstave.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných
organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách
uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode
psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card).
Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný
plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho
dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť
psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy
nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné
poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa
proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprajov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na
úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované,
je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U
plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa
neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr.
kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ
musí byť uvedený v posudku.
Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou
organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.
Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu
nepredloží preukaz o pôvode psa.
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky
škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy
situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie
psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie
tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.
Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho
osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a
fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.
Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo
výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a
viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje!
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcu!

VETERINÁRNE PODMIENKY
Každý pes, ktorý vstúpi na výstavisko, aj keď nie je vystavovaný, musí mať očkovací
preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo
zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Pri registrácii je povinný
preukázať týmto preukazom platnosť očkovaní a na požiadanie umožniť kontrolu čipu
vystavovaného psa.

GENERAL PROVISIONS
The show is organized according to the reglements of FCI and SKJ and the regulations issued by
the organizer. Only individuals registered in the studbooks recognized by the FCI can take part in
the show. A readable copy of the dog’s original pedigree must be attached to each application.
Each entered dog registered must have a pedigree, proof of registration (puppy card) is not enough.
Applications for dogs for which the pedigree certificate issued by the FCI-recognized studbook will
not be uploaded to the online system will be automatically deleted (this also applies to minor puppy
and puppy classes). The organizer has the right not to accept the application without stating the
reason. It is not possible to enter a dog on the day of the show. It is not possible to transfer a dog
to another class on the day of the show. If the show is not held for reasons beyond the control of
the organizer, the entry fees will be used to cover the incurred costs.
A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed.
The use of sprays, powders and other cosmetic products is prohibited. Double handling of dogs
from outside of the ring is prohibited. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming
tables except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
Violation of these prohibitions may result in the exclusion of the dog from the show. In breeds
where the standard does not allow docking/cropping, it is upon the decision of the judge not to
judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a purpose of correcting
the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). There as on why a CANNOT
BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique.
The judges judge according to valid breed standards issued by the Federation
Cynologique Internationale (FCI). The judge may refuse to judge a dog that enters the ring late.
The judge is obliged to refuse to judge a dog whose owner does not present the dog's pedigree at
the request of the ring steward.
Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!
The organizer is not responsible for damages caused by the dog or to the dog. The owner is
responsible for all damage caused by his dog. Free running of dogs around the showground is
prohibited.The exhibitor is responsible for the well-being of his dog at the show – he must not
expose him to situations that could endanger his health or even his life, e.g. leave it in the car in
extreme winter or heat or treat it cruelly. Anyone who violates these principles will be excluded
from this and subsequent shows.
The exhibitor by entering the dog for the show as a person concerned in accordance with § 13 of
Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data, gives its consent to the organizer for the
processing of his personal data (name, surname) and agrees to their publication (name, surname),
photo documentation and results of the show on the organizer’s website.
The organizer has the right not to allow the exhibitor to participate in the show (whether in the
breed ring or in the final ring), if the exhibitor does not use and properly wear the correct and
visible catalog number of the individual he is exhibiting!
The organizer reserves the right to change the judge!

VETERINARY CONDITIONS
Every dog, entering the showground, even when not showed, must have a vaccination card
with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus and hepatitis. Dogs
from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. During the registration,
is the owner obliged to prove the validity of the vaccinations with this card (PET
PASSPORT) and, upon request, to allow check the chip of the issued dog.

