ČMKU – ČMKJ, z.s. – KKO ČR, z.s.
pořádají ve spolupráci
OMS – Klatovy a MS - Miřenice-Letovy
dne 14. 08. 2019
Miřenicích

Klubové podzimní zkoušky ohařů
se zadáním čekatelství CACT, res.CACT,
Seznam plemen ohařů, kterým je možno zadat čekatelství a tituly :
Všechna plemena ohařů kromě plemen sdružených v KCHVO a KCHHMO – tyto chovatelské kluby
nedaly svůj souhlas pro samostatné zkoušky typu PZ. Čekatelství CACT a Res. CACT není nárokové !!
Ředitel zkoušek : Martin Reisinger
Pořadatelská služba : členové MS - Miřenice-Letovy
Program :
08,00 hod.

Sraz účastníků a rozhodčích v Nalžovských Horách,
restaurace U ZNAKU ŠVIHOVSKÝCH (Na Panské) Nalžovské Hory leží na hlavní silnice
Klatovy – Horažďovice
08,30 hod. Zahájení, vterinární prohlídka, rozlosování
09,00 hod. Odjezd vylosovaných skupin do honitby
16,00 hod. Ukončení a vyhlášení výsledků se zadáním titulů
Termíny pro uzávěrku přihlášek : do 1 srpna 2018 (výhradně na klubovém formuláři) – ke stažení na
webu: http://klubkratkosrstyohar.cz/?page=texty&id=14
Adresa pro zaslání přihlášek : Jaroslav Šíma v Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
e-mail : simajara@seznam.cz
Poplatky/startovné : Vůdce z ČR, člen KKO ČR, z.s. zaplatí startovné ve výši 700,- Kč
Ostatní účastníci zaplatí poplatek 900,- Kč
způsob platby : převodem na účet č. 43-1533800267/0100 variabilnílní symbol : 14082019
: nebo hotově na místě
Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu : Klub krátkosrstý ohař ČR z.s
Jaroslav Šíma v Rybníčkách 595, 342 01 Sušice tel – 605147396 e-mail : simajara@seznam.cz
Veterinární podmínky:
• Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným očkovacím
průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských států
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EU musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013/EC ze dne 28. 6. 2013 a
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013/EC ze dne 12. 6. 2013
Všeobecná ustanovení:
• Zkoušky, soutěže se konají za každého počasí.
• Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního nebo soutěžního řádu pro
ohaře od r. 2014 s doplňky z roku 2015
• Na zkouškách (soutěži) se zadává lovecká upotřebitelnost
• Ke zkouškám (soutěži) nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast
na zkouškách (soutěži). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (soutěžním řádu) pro
lovecké psy či daná plemena.
• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
označen viditelným tetováním nebo čipem).
• Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMKJ a případně
chovatelských klubů , zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR
a doplňujícími předpisy.
UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby účastník akcí klubu udělil klubu jako správci
osobních údajů svůj souhlas s tím, aby za účelem klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje
týkající se jeho osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt v
seznamu účastníků akcí klubu. (viz. Klubová přihláška na zkoušky) Tato evidence je nezbytná pro udržování
kontaktu mezi účastníky klubových akcí a vedením klubu, ať už na základě elektronické korespondence, či
možnosti předávání nebo zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub k dispozici, jsou řádně
zabezpečené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné. Přihlášky, eventuálně
výsledky klubových akcí společně s adresami účastníků jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům
(ČMKJ, ČMMJ).
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího
souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného
souhlasu.

Předseda KK OMS Klatovy
Karel Rašek, v.r.

Předseda KKO: Mgr. Miroslav Drahota, v.r.
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