VALŲ KORGIŲ MĖGĖJŲ
KLUBAS
Lithuania Welsh Corgi Club

Valų korgių mėgėjų klubas organizuoja oficialų ganymo instinktų testą ir ganymo seminarą.
Seminarą ves ir teisėjaus vengrė PETRA SZARVAS
Rengynys ivyks 2019 m. balandžio mėn. 27 ir 28 d.
Renginio vieta: Piliakalnio g.2 Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos raj.
Dalyviams bus įteikti ganymo instinktų testo ir ganymo seminaro pažymėjimai pripažinti LKD.
REGISTRACIJOS KAINOS
ganymo instinktų
testas 27 d.

ganymo
seminaras 27 d.

ganymo instinktų
testas 28 d.

ganymo
seminaras 28 d

LKD klubų nariams

30 EUR

40 EUR

30 EUR

40 EUR

Kitiems ( ne LKD
klubų nariams)

40 EUR

40 EUR

40 EUR

40 EUR

Klausytojas
( dalyvis be šuns )

20 EUR

20 EUR

Registracija priimama iki 2019 04 26 d.
Registracijos dokumentus siųsti: El. Paštu: corgidogshow@gmail.com
Sąskaita: LT117300010082892275 AUDRONĖ NARUŠEVIČĖ
Mokėjimo paskirtis už testa arba seminarą
Tlefonas pasiteiravimui +37060105012
Registruojant šunis būtina pateikti:
1.Užpildytą registracijos anketą
2.Kilmės dokumentų kopiją
3.LLSKnario bilieto kopiją
4.Registracijos mokesčio apmokėjimo kvitą.

* Kiekviena teisinga registracija yra patvirtinama el.laišku.
* Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus testams ir seminarams arba žuvus šuniui.
* Ganymo instinktų testą gali laikyti šunys ne jaunesni kaip 6 mėn.
*Ganymo instinkto testo taisyklės:
https://www.kinologija.lt/wp-content/uploads/2010/05/Ganymo-t.-instinkto-nustat.pdf
DARBOTVARKĖ:
balandžio 27 dieną
Pirma dienos pusė - ganymo instinktų testas. Gali dalyvauti iki 15 šunų
Antra dienos pusė apie 13 val. - ganymo seminaras. Gali dalyvauti iki 8 šunų
Seminare gali dalyvauti klausytojai be šunų.
Balandžio 28 dieną
Pirma dienos pusė - ganymo instinktų testas. Gali dalyvauti iki 15 šunų
Antra dienos pusė apie 13 val. - ganymo seminaras. Gali dalyvauti iki 8 šunų
Seminare gali dalyvauti klausytojai be šunų.
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo
numatytaslaikotarpis imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Parodose negali dalyvauti šunys
jaunesni kaip 6 mėnesių amžiaus. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta
iki 2011m. liepos 3d.), turi turėtigyvūno augintinio pasą arba gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą. Rekomenduojama, kad
renginyje dalyvaujantys šunys būtų vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito.

