Záväzná prihláška na Výcvikové dni, Víkend s teriérom, VD BONUMS
Belušské Slatiny – Hotel BONUMS 30.08.2019 - 01.09.2018

Majiteľ psa:
Kontakt: mobil + e-mail:
Plemeno a počet psov, pes/suka:
Počet miest na ubytovanie od 30.08.2019 / dve noci ..........*
od 31.08.2019 jedna noc ..........*
od 01.09.2019/ jeden deň ..........*
Strava, uviesť počet ľudí: ..........* polpenzia * / plná penzia *:
30.08.2019 večera : áno * / nie *
31.08.2019 raňajky */ obed * / večera *
01.09.2019 raňajky */ obed * / večera *
* doplniť počet ľudí *označiť stravu
* doplniť ubytovanie: * chatka / * izba na hoteli

*Prihláška je záväzná. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť VD BONUMS,
oznámte to najneskôr 7 dní pred akciou.
Prihlášku pošlite mailom na: vdterier@gmail.com
Môžete priamo vypísať ako text do emailu: napríklad - (Tekveň + 1 // 2x BDT pes, od
piatku do nedele, plná penzia, ubytovanie v chate...)
Podľa zákona NR SR č.18/2018 a v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679
o Ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle týchto predpisov, dávam*/ nedávam* súhlas
usporiadateľovi SKCHTaF, na spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v prihláškach (meno,
priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach klubu,
spravodaji klubu a ostatných periodikách a publikáciách klubu.

Zúčastnené psy musia byť zdravé! Psíkom zoberte platné očkovacie preukazy!
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má záznam
o tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkový komplex, parvoviróze a hepatitíde, nie menej
ako 28 dní a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie.
Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa,
udržuje poriadok, čistotu a zbiera exkrementy po psovi.

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas celej akcie.
V .................................................. dátum ...............................................

Podpis: ........................................

