XXVII PODKARPACKĄ WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH
która odbędzie się w Jaśle na stadionie przy ul. Sportowej
22 kwietnia 2018 r.

Opłaty zgłoszeniowe
Za pierwszego psa (z katalogiem)
Za każdego następnego (bez katalogu)
Klasa młodszych szczeniąt (bez katalogu)
Klasa szczeniąt (bez katalogu)
Klasa weteranów (bez katalogu)
Interchampiony (bez katalogu)
Rasy polskie (z katalogiem)

100 zł
80 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50% opłaty

Członkowie Oddziału Krośnieńskiego ZKwP
uiszczają opłaty zmniejszone o 10 zł

Opłaty zgłoszeniowe dla wystawców zagranicznych
Za pierwszego psa (z katalogiem)
Za każdego następnego (bez katalogu)
Klasa młodszych szczeniąt (bez katalogu)
Klasa szczeniąt (bez katalogu)
Klasa weteranów (bez katalogu)
Interchampiony (bez katalogu)
Rasy polskie (z katalogiem)

30 euro
25 euro
20 euro
20 euro
20 euro
20 euro
50% opłaty

Zgłoszenie psa na obie wystawy = 180 zł (50 €)
szczenięta, weterani,
interchampiony, rasy polskie = 80 zł (25 €)

Termin zgłaszania psów
7 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy
TYLKO

online

UWAGA
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to,
czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
Wycofanie zgłoszenia lub zmiana klasy możliwa jest do
ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.
Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.

Reklama w katalogu l info: 605 24 55 77

Nasze kontolPKO BP O/Krosno 19 1020 2964 0000 6502 0003 4587
na przelewie należy podać rasę, imię psa wraz z przydomkiem oraz nazwisko właściciela

Numer konta dla wystawców zagranicznych:
PL 19102029640000650200034587
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Opłata wniesiona
po terminie zgłaszania psów
oraz w dniu wystawy

150 zł

Wystawcy
zagraniczni

40 euro

Opłata ta obowiązuje bez względu na ilość zgłoszonych psów i dotyczy
także szczeniąt, weteranów, interchampionów i ras polskich.

Potwierdzona obsada sędziowska
I Grupa FCI
Marek Czerniakowski (O.N.)
Jadwiga Niciewicz - pozostałe rasy
II Grupa FCI
Grażyna Ryk-Pychyńska, Marek Lewandowski - molosy krótkowłose
Jadwiga Niciewicz, Zbigniew Strzakłowiec - pozostałe rasy
III Grupa FCI
Ina Małecka
IV Grupa FCI
Imrich Simonic (SK)
V Grupa FCI
Ewa Górska
VI Grupa FCI
Janusz Zacharewicz
VII Grupa FCI
Bogusława Szydłowicz-Polańczyk
VIII grupa FCI
Tomasz Sławik
IX Grupa FCI
Marek Lewandowski - małe molosy
Bogusława Szydłowicz-Polańczyk - pozostałe rasy
X Grupa FCI
Bogusława Szydłowicz-Polańczyk
Młody Prezenter
Ina Małecka
Rasy nieuznane
Jadwiga Niciewicz

Obsada sędziowska może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od organizatora.

REGULAMIN
Podkarpackiej Wystawy Psów Rasowych I, II i VI Grupy FCI
oraz XXVII Podkarpackiej Wystawy Psów Rasowych
Na wystawę można zgłaszać psy i suki wszystkich ras uznanych przez FCI,
zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce, których właściciele
mają opłaconą składkę członkowską za rok 2018.
Psa / sukę można zgłaszać do jednej z następujących klas:
Klasa młodszych szczeniąt: w wieku 4-6 m-cy
Klasa szczeniąt: w wieku 6-9 m-cy
Klasa młodzieży: w wieku 9-18 m-cy
Klasa pośrednia: w wieku 15-24 m-cy
Klasa otwarta: w wieku powyżej 15 m-cy
Klasa użytkowa: wiek powyżej 15 miesięcy z certyﬁkatem użytkowości
(należy dołączyć skan certyﬁkatu)
Klasa championów: tylko dla psów /suk posiadających tytuł championa
(należy dołączyć skan dyplomu championa)
Klasa weteranów: dla psów / suk, które ukończyły 8 lat.
Dla klasy użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej
granicy wieku.
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony
15 mają może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

Do zgłoszeń do klasy championów i użytkowej powinien być dołączony
skan dyplomu - bez tego pies zostanie przyjęty do klasy otwartej.
Skan dyplomu należy przesłać pod adres
w terminie do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

