Športno kinološko društvo Ajdovščina
Prijavnica na 1.državno tekmovanje v sledenju (3.10.-4.10.2020)
Tekmoval-a bom po naslednjem programu (ustrezno označiti):
FPr 1
FPr 3

VODNIK PSA (leader data):

IPO-FH

LASTNIK PSA (owner data):

Ime in priimek (First and last name)

Ime in priimek (First and last name)

Naslov (Address)

Naslov (Address)

Pošta in poštna številka (ZIP code, city)

Pošta in poštna številka (ZIP code, city)

Država (Country):

Država (Country)

Telefonska številka (Phone)
E-mail:
Društvo, klub (Club)

PES (dog data)
Rodovniško ime psa (Full name)
Pasma (Breed)
Spol (Sex)
Datum skotitve (Birthdate)
Št. rodovnika (Pedigree No.)
Št. mikročipa (tetovirana št.) (Chip/Tatto No.)
Št. delovne knjižice (Work doc. No.)

Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti.
S podpisom tekmovalec potrjuje, da v skladu z določbami
Zakona o varstvu osebnih podatkov, dovoljuje organizatorju
tekme (prireditve) uporabo in obdelavo podatkov, ki so
navedeni na prijavnici ter njihovo javno objavo, za namen
prireditve. S podpisom tudi potrjuje, da so podatki, navedeni
na prijavnici, točni.
Obiskovalci se prireditev oz. dogodkov udeležujejo na lastno
odgovornost z zavedanjem tveganja, ki ga s tem prevzamejo.
Osebe z znaki okužbe dihal (izcedek iz nosu, kašelj, kihanje,
bolečine v žrelu), bolečinami v mišicah in sklepih, vročino, oz.
z drisko naj se ne udeležujejo prireditev.
Štartnino je potrebno poravnati tudi v kolikor se tekmovalec
tekme ne bo udeležil. Vodnik oz. lastnik psa je odgovoren za
škodo, ki jo povzroči pes in je dolžan poravnati nastale stroške.
Tekmovanja se ne smejo udeležiti bolni psi. Vodnik oz. lastnik
je dolžan obvestiti organizatorje v koliko ima gonečo psico.
Tekmovalci morajo imeti veljavno zdravstveno spričevalo za
pse.
Na področju prireditvenega prostora, morajo biti psi na vrvici.
Agresivni psi morajo nositi nagobčnik.
Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnikov in
spremembe urnika tekmovanja. Tekmovalci bodo o tem
pravočasno obveščeni. V kolikor se na tekmovanju opravljajo
izpiti, se le-ti zaračunajo po ceniku društva.

Datum: _____________________________

Prijavnice sprejemamo do 20.9.2020!
Na prireditvi želim opravljati izpit: (obkroži)

Podpis:_____________________________
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