Propozice pro
CANISTERAPEUTICKOU ZKOUŠKU
Místo: Dolany u Jaroměře
Datum: 5. 6. 2022
Program: 8:30 přejímka psů
9:00 zahájení canisterapeutické zkoušky
po 14:00 celkové zhodnocení týmů
Uzávěrka: 30.

5. 2022 nebo do naplnění max. kapacity!

Organizátor zkoušky: Aura Canis,z. s., Ořechová 65, 785 01 Šternberk
Kontaktní údaje: Mgr. Michaela Fikejzová, tel.: +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: 1 000,- Kč za každého přihlášeného psa / 46 EUR
Částku uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk

Č. účtu: 35-7135450297/0100.
Variabilní symbol: 116
Specifický symbol: vaše datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: CTZ a
vaše příjmení a jméno.

Zahraniční platba (určeno pro SK a další): Cena 46 EUR
IBAN: CZ4201000000357135450297
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Komerční banka, a.s., Radniční 18, Šternberk
Doklady pro účast: očkovací průkaz nebo veterinární pas
Veterinární podmínky:
 psi musí být klinicky zdraví
 psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti
psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi 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
 zkoušek se nesmí účastnit pes, který má kupírované uši dle zákona 246/1992 Sb.
 po celou dobu konání zkoušky musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob
Všeobecná ustanovení: Zkouška je přístupná psovodům starším 18 let a všem psům a fenám, kteří
dosáhli nejpozději v den konání zkoušek 18 měsíců. Každý pes musí mít čip. Pořadatel zkoušky
neodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání
psů není dovoleno. Ze zkoušky se vylučují hárající feny a březí feny v druhé polovině březosti. Neúčast
přihlášeného účastníka není důvodem k vrácení platby. Každý z účastníků canisterapeutických zkoušek
je povinen si prostudovat zkušební řád a řídit se jím. Bližší informace ke zkouškám a potvrzení přijetí na
zkoušky bude zasláno emailem nejpozději do 5 dnů před termínem zkoušky. Pokud se tak nestane,
kontaktujte prosím paní Mgr. Michaelu Fikejzovou, e-mail: Fikejzova.Michaela@seznam.cz

Aura Canis, z. s.

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

www.auracanis.cz

