
 

 

Aura Canis, z. s.   Ořechová 65, 785 01 Šternberk www.auracanis.cz 

Propozice pro 

 

FELINOTERAPEUTICKOU ZKOUŠKU 

 
Místo: Mokrovousy (obecní úřad) 

Datum: 2. 4. 2022 

Program:  13:00 přejímka koček 

 13:30 praktická část 

 15:30 celkové zhodnocení týmů 

 16:00 vyhodnocení zkoušek a předání osvědčení 

 

Uzávěrka: 28. 3. 2022 nebo do naplnění max. kapacity! 

Organizátor zkoušky: Aura Canis, z. s., Ořechová 65, 785 01 Šternberk 

Kontaktní údaje - lektor: Helena Rückerová, mob. +420 702 071 246, helena@siberian-spirit.cz 

Příjem přihlášek: Mgr. Michaela Fikejzová,  mob. +420 603 375 465, fikejzova.michaela@seznam.cz 

 

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky! 

 

Přihláška bude platná až po přičtení platby na účet Aura Canis! 

Poplatek: 500,- Kč za každou přihlášenou kočku činí / 26 EUR 

Částku uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk 

Č. účtu: 35-7135450297/0100. 

Variabilní symbol: 210 

Specifický symbol: vaše datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: FTZ a 

vaše příjmení a jméno. 
Zahraniční platba (určeno pro SK a další): Cena 26 EUR 
IBAN: CZ4201000000357135450297 BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Komerční banka, a.s., Radniční 18, Šternberk 

 

Doklady pro účast: Očkovací průkaz nebo veterinární pas 

 

Veterinární podmínky: 

 Kočky musí být klinicky zdravé a musí být označené čipem, doporučuji ostříhat drápky 

 Kočky musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 

vakcinaci proti panleukopenii, rhinotracheitidě s vyznačenou délkou platnosti očkování 

veterinárním lékařem. Kočky pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být 

doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 

 po celou dobu konání zkoušky musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k 

vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

S sebou vezměte: záchod pro kočky, misku na krmivo a vodu 

 

Všeobecná ustanovení: 

Zkouška je přístupná všem kočkám a kocourům, kteří dosáhli v den před konáním zkoušky věku jednoho 

roku. Pořadatel zkoušky neodpovídá za škody způsobené kočkou, ani za úhyn nebo ztrátu kočky. Ze 

zkoušky se vylučují březí a kojící kočky. Přijetí kočky na zkoušky bude potvrzeno emailem nejpozději do 

5 dnů před termínem zkoušky. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím paní Mgr. Michaelu Fikejzovou, 

Fikejzova.Michaela@seznam.cz  

https://forms.gle/uUxiA6bhnnNP7qi57

