
 Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů
pořádá

Svod loveckých psů
Ověření vlohových vlastností retrieverů

dne 3. 10. 2021 v honitbě MS Sušice 

Organizační zajištění: Mgr. Jolana Pokorná
Rozhodčí: Mgr. Jolana Pokorná

Sraz účastníků: Sušice (okr. Přerov) (49.4837125N, 17.5373461E)
9:00 hodin

Přihláška
Přihlášky podávejte  přes internetové  rozhraní:  jolana@vergilius.cz,  uzávěrka přihlášek je  do naplnění 
kapacity, nejpozději do 27. 9. 2021.

OVVR se může zúčastnit i nezletilý vůdce od 15 let, nutno je však doložit písemný souhlas rodičů, že 
s aktivní účastí souhlasí a přebírají za dítě plnou odpovědnost.

Poplatek za OVVR
činí 400,- Kč pro členy KCHLS, pro ostatní 800,- Kč
číslo účtu: 153447583/0300
variabilní symbol: 20211003
specifický symbol: Vaše číslo mobilního telefonu
do poznámky napište OVVR Sušice + Vaše příjmení
 
V případě neúčasti je poplatek nevratný. Vrácení poplatku je možné pouze do uzávěrky přihlášek.

Podmínky účasti na zkouškách

1. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen retrieverů, kteří dosáhli den před pořádáním OVVR 
6 měsíců.

2. Na zkouškách se bude posuzovat podle platného řádu bonitace OVVR KCHLS
3. Předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (ČIP nebo tetování ve shodě s PP) a předložit  

očkovací průkaz (nebo Pet pas), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině, psince, 
parvoviroze a infekční hepatitidě

4. Vůdce musí být 
a) vybaven vhodným loveckým vodítkem přes rameno (bez stahovací smyčky)
b) být odpovídajícím způsobem ustrojen
c) vůdce psa si může přinést vlastní předmět na zkoušku aportu s minimální hmotností 0,5 kg
OVVR lze od roku 2018 absolvovat i se zvěří. Organizátor zvěř nezajišťuje, musí si ji zajistit majitel  
(vůdce) psa.

5. Pořadatel neručí za úraz či ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
6. Organizátor a rozhodčí si vyhrazuje právo z OVVR vyloučit psa prokazujícího agresivitu vůči lidem 

nebo ostatním psům.
7. Všichni  účastníci  OVVR  jsou  povinni  dodržovat  veškerá  platná  nařízení,  spojená  s  aktuální 

epidemiologickou situací. V případě nutnosti budou aktuální organizační informace rozeslány všem 
účastníkům individuálně. Proto je nutné, aby všichni účastníci OVVR organizátorovi sdělili kontaktní 
údaje - jméno, telefon + e-mail na adresu: jolana@vergilius.cz

8. Háravé feny, feny ve druhé polovině březosti a nemocní psi nebudou ke zkouškám připuštěni.



Souhlas s pořizováním fotografií a videa

Účastí na akci (zkouškách, výstavách, OVVR) Klubu chovatelů loveckých slídičů, z. s. (dále jen klub), 
dáváte souhlas s pořízením fotografií a videozáznamů Vaší osoby.
Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií či videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované 
(nehmotné) pro veškeré  propagační  materiály  klubu,  jak  v tištěné,  tak  v elektronické  podobě  (např.  
webové stránky, FB, tiskoviny).
Rovněž souhlasíte s tím, aby klub poskytl licenční oprávnění k užití fotografií a videozáznamů případným 
třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů klubu.
Souhlasíte  s  tím,  že  fotografie  či  videozáznam  může  být  změněn/-a,  použit/-a  jako  součást  díla 
souborného nebo může být použita pouze její/jeho část.

Přejeme mnoho úspěchů!

Kontakt: Jolana Pokorná, tel.: 608 435 965


