ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – KLUB NOWOFUNDLANDA.
z siedzibą przy Oddziale

ZKwP Będzin

42-500 Będzin, ul. Rybna 1
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 8690 1396 ZKwP ZG -Klub Nowofundlanda

zaprasza na

XX JUBILEUSZOWĄ KLUBOWĄ WYSTAWĘ
NOWOFUNDLANDÓW,
VII KLUBOWĄ WYSTAWĘ LANDSEERÓW
która odbędzie się w sobotę, 06.09.2014

w Hotel Marina TERMY ŚLESIŃSKIE Sp. zo.o, 62-561 Ślesin, ul. Napoleona 15B
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 27.08.2014
Informacje regulaminowe:
Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki, posiadające rodowody FCI, mające w dniu wystawy ukończone 3
miesiące. Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy do zgłoszenia dołączyć kserokopię championatu.
Brak w/w dokumentu spowoduje przesunięcie psa/suki do klasy otwartej. Psy nie ujęte w katalogu nie będą
oceniane. Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies
zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.

Obsada sędziowska:

Pani – Anna Rusinowska (Polska) landseery, wszystkie konkurencje, BOB.
Nowofundlandy-baby, szczenięta, weterany.

Pani– Anne Springthorpe (Wielka Brytania) nowofundlandy, pozostałe klasy, BOB,
Konkurs „ Dziecko i Pies”
Klasy:
•
•
•
•
•
•
•

młodszych szczeniąt
szczeniąt
młodzieży
pośrednia
otwarta
championów
weteranów

od 4 do 6 miesięcy
od 6 do 9 miesięcy
od 9 do 18 miesięcy
od 15 do 24 miesięcy
powyżej 15 miesięcy
dla psów/suk z tytułem championa lub interchampiona
powyżej 8 lat

Konkurencje hodowlane:
Najlepsza Grupa Hodowlana
Grupę tworzy od 3 do 5 psów/suk, z tym samym przydomkiem hodowlanym, biorących udział
w wystawie, pochodzących z minimum dwóch różnych miotów to jest po dwóch różnych ojcach lub od dwóch
różnych matek.
Najlepszy Reproduktor
W konkurencji ocenia się reproduktora zgłoszonego na wystawę na podstawie oceny od 3 do 5 potomków
biorących udział w wystawie, pochodzących od co najmniej dwóch matek.
Najlepsza Suka Hodowlana
W konkurencji ocenia się sukę zgłoszoną na wystawę na podstawie oceny od 3 do 5 potomków, biorących udział
w wystawie, pochodzących co najmniej po dwóch ojcach
Najlepsza Para
W konkurencji startuje pies i suka zgłoszone na wystawę, będące w rękach jednego właściciela.

Tytuły*:
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
•
Certyfikat na Championa Krajowego CWC (" duże")
•
Klubowy Zwycięzca Ślesin 2014
•
Młodzieżowy Klubowy Zwycięzca Ślesin 2014
•
Najpiękniejszy Nowofundland/Landseer (BOB) Ślesin 2014
•
Najpiękniejsze Baby Klubu Ślesin 2014
•
Najpiękniejsze Szczenię Klubu Ślesin 2014
•
Najpiękniejszy Junior Klubu Ślesin 2014
•
Najpiękniejszy Weteran Klubu Ślesin 2014
•
Najlepsza Hodowla Klubowej Wystawy Nowofundlandów/Landseerów Ślesin 2014

•
•
•
•
•

Najlepsza Suka Hodowlana Klubowej Wystawy Nowofundlandów/Landseerów Ślesin 2014
Najlepszy Reproduktor Klubowej Wystawy Nowofundlandów/Landseerów Ślesin 2014
Najlepsza Para Klubowej Wystawy Nowofundlandów/ Landseerów Ślesin 2014
Najpiękniejszy Biało-Czarny Nowofundland Ślesin 2014
Najpiękniejszy Brązowy Nowofundland Ślesin 2014

Opłaty za udział w wystawie : termin - 27.08.2014
Dla członków Klubu Nowofundlanda, mających opłacone składki za rok 2014 oraz właścicieli landseerów
za pierwszego psa (z katalogiem)
120 zł
za 2 (bez katalogu)
110 zł
za każdego następnego (bez katalogu)
70 zł
za psa w klasie baby, szczeniąt i weteranów
50 zł
Dla pozostałych, w tym wystawców zagranicznych:
za pierwszego psa (z katalogiem)
za 2 (bez katalogu)
za każdego następnego (bez katalogu)
za psa w klasie baby, szczeniąt i weteranów

140 zł / 35 euro
130 zł / 30 euro
80 zł / 20 euro
60 zł / 15 euro

Zgłoszenia nieopłacone nie zostaną przyjęte a psy nie będą umieszczone w katalogu !!!
Zgłoszenia do konkurencji hodowlanych są bezpłatne i mogą być dokonywane w dniu
wystawy
Zgłoszenia do konkursu „Dziecko i Pies” są bezpłatne, ale prosimy na zgłoszeniu psa na
wystawę wpisać imię i nazwisko dziecka występującego z nim w konkursie i w jakiej grupie.
Konkrus prowadzony będzie w dwóch grupach, w młodszej (7-12 lat) i starszej (13-18).
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prosimy

przesyłać

na

adres:

wystawa@nowofundland-klub.pl
Dla członków Klubu Nowofundlanda:
Dla firm:
cała strona
40 zł
-cała strona
130 zł
połowa strony
20 zł
-połowa strony
75 zł
Dla pozostałych, w tym wystawców zagranicznych
cała strona
80 zł /20 euro
połowa strony
40 zł /10 euro
Opłaty za udział w wystawie z dopiskiem „Wystawa Klubowa” oraz nazwą psa i nazwiskiem właściciela
prosimy kierować na konto:
85 1160 2202 0000 0001 8690 1396 ZKwP ZG -Klub Nowofundlanda

Zgłoszenia:
prosimy przesyłać w terminie do dnia 27.08.2014
elektroniczną na adres: wystawa@nowofundland-klub.pl

Informacje porządkowe:
o
o
o
o
o
o

tylko

pocztą

Termin nie będzie przedłużony!

Przy wejściu na wystawę należy przedłożyć ważne zaświadczenie o szczepieniu psa
przeciwko wściekliźnie.
Wystawca zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty za zgłoszonego psa/psy.
Wystawca odpowiada osobiście za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa.
W przypadku odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata zostanie
zwrócona po potrąceniu kosztów manipulacyjnych
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów
Rasowych ZKwP.
Ocena sędziowska jest ostateczna i niepodważalna.

Miejsce wystawy:

Wystawa odbędzie się przy hotelu Marina, 62-561 Ślesin

Noclegi można rezerwować:

Adres Hotel Marina TERMY ŚLESIŃSKIE Sp. zo.o

62-561 Ślesin, ul. Napoleona 15B
tel. 782 486 332
e-mail: magdalena.michalska@termy-slesinskie.com.pl
Na terenie wystawy jak również w miejscach noclegowych należy przestrzegać zasady sprzątania
odchodów i wyczesanej sierści po swoim psie !!! Prosimy o zabranie woreczków foliowych.
Psy po kąpieli suszymy wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Otwarcie Wystawy : godz.10,00
1. Konkurencje hodowlane
2. Konkurs „Dziecko i Pies”
3. Ocena w ringach
4. Konkurencje finałowe - po zakończeniu oceny wystawianych psów.
Wręczanie nagród za RWN'2013 odbędzie się wieczorem
Imprezy towarzyszące:
Około godz. 18.00 planowane jest rozpoczęcie ogniska dla gości i uczestników
wystawy. Każdy uczestnik może korzystać z prowiantu we własnym zakresie lub
organizator może zapewnić catering. W przypadku osób, które zechcą
skorzystać z cateringu prosimy o zaznaczenie tego, na druku zgłoszenia psa na
wystawę. Opłata za catering wynosi 30 zł.
Proponowane menu :

Krem brokułowi z grzankami
Kotlet schabowy zapiekany z warzywami i serem
Ziemniaki pieczone
Bukiet surówek
Sałatka ziemniaczana
Galantyna drobiowa
Barszczyk czerwony
Kawa, herbata bez ograniczeń
Serdecznie zapraszamy uczestników wystawy do udziału we
wspólnym ognisku, na którym odbędzie się wręczanie dyplomów i
pucharów za RWN'13.
*) nazewnictwo tytułu może ulec zmianie

