
 

Tauragės šunų mylėtojų klubas „LOJA“ 

kviečia Jus dalyvauti sertifikatinėse visų veislių šunų parodose (CAC), „Jurbarko taurė ‘20” ir 

“Jurbarko vasara ‘20”, kurios įvyks 2020 m. liepos 4 - 5 d. Jurbarke, Jurbarko Dvaro parke 

Registracija į parodą ir į konkursus tik išankstinė iki 2020 m. birželio 26 d. 

Registracijos mokestis: 

  LKD nariams/for the LKD members Ne LKD nariams ir užsieniečiams/for not LKD  

members 

Data  Pirmas 

 šuo 

Kiti  

šunys 

Šuniukai,  

mažyliai,  

veteranai 

Konkursai  

*** 

First  

dog 

Other  

dogs 

Baby,  

puppy, 

veterans 

Competitions 

***  

Iki  

2020.06.26. 

Viena paroda 30 €  25 € 20 € 8 € 40 € 35 € 30 € 15 € 

Dvi parodos 45 € 40 € 30 € 15 € 55 € 50 € 40 € 25 € 

 

*** Konkursai  - porų, veislynų, jaunųjų vedlių.  

PASIEKUS REIKIAMĄ SKAIČIŲ DALYVIŲ, REGISTRACIJA GALI BŪTI 

STABDOMA.  
Katalogo kaina neįeina į registracijos mokestį. 

TŠMK „LOJA“ nariai į parodą registruojami pirmine kaina iki registracijos pabaigos.  

Lietuvos skalikai registruojami nemokamai! 

Parodoje dalyvauja tik vakcinuoti šunys! 

Užregistruoti į parodą šunys nekeičiami, pinigai negrąžinami! 

Nesumokėjus registracijos mokesčio iki 2020.06.26. šuo neregistruojamas į parodą. 

Registruojant šunis būtina pateikti užpildytą registracijos anketą, kilmės dokumento kopiją, kurioje yra įrašytas 

šuns savininko vardas, pavardė ir adresas, čempiono titulo ir/ar FCI darbinio sertifikato, LKD nario bilieto bei 

sumokėto parodos registracijos mokesčio kvito kopijas. Šunys ir klasės nekeičiami, šunys nenuimami. 

Registruojant šunis el. paštu turite gauti registracijos patvirtinimą.  

 

Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai ar žuvus šuniui. 

 

Registration: you should full entryform and send to club (email) together with copies of pedigree, champion and/or 

FCI working certificate and payment. Unless the dog will not be registered.  

Registration fee will be given back only in case of death of the dog or if the show will be cancelled by organizers 

fault. Banking services must pay sender! 

Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo 

numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Parodose 

negali dalyvauti šunys jaunesni kaip 4 mėnesių amžiaus. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine 

mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.), turi turėti gyvūno augintinio pasą arba gyvūno 

vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą. 

Rekomenduojama, kad renginyje dalyvaujantys šunys būtų vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito 

ir infekcinio hepatito. 

VMVT 2013 m. sausio 2 d. įsakymu, Nr. B1-2 draudžiama: dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, 

jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas šunims, kurie yra 

gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno gimimo metu buvo leidžiama 



trumpinti ausis ir (ar) uodegą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus. Veterinarijos tarnyboms nustačius 

pažeidimus – parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos mokestis negrąžinamas. 

 

Kontaktinė informacija: Tel. Nr.  +370 614 97304, +370 610 30798,  el. paštas taurage.dogshow@gmail.com 

Mokėti galima ir pavedimu: Tauragės šunų mylėtojų klubas „LOJA“, įmonės kodas 302464924, SWED bankas, 

LT877300010142820514, SWIFT: HABALT22 

mailto:taurage.dogshow@gmail.com

