ALYTAUS ŠUNŲ MYLĖTOJŲ KLUBAS ,,BOSKO“
Kviečia Jus dalyvauti sertifikatinėse visų veislių šunų parodose (CAC)
,,ALYTAUS MIESTO MERO TAURĖ 2022” ir

,,BALTOSIOS ROŽĖS TAURĖ 2022”
Kurios įvyks 2022 m. liepos 30-31dienomis
Parodos vieta: Alytaus miesto centrinis stadionas, Birutės g. 5, Alytus

Ekspertai/Experts
,,ALYTAUS MIESTO MERO
TAURĖ 2022”
2022 LIEPOS 30D.

I gr.

II gr.

III gr.
IV gr.
V gr.
VI gr.
VII gr.
VIII gr.
IX gr.
X gr.
O gr.

Justina Juškevičiūtė (Lietuva) Vokiečių aviganiai, koliai,
šelčiai, korgiai, čekoslovakų
vilkšuniai.
Dina Korna (Estija) - likusios
veislės
Iuza Beradze (Gruzija)

Iuza Beradze (Gruzija)
Justina Juškevičiūtė (Lietuva)
Daiva Rimaitytė (Lietuva)
Iuza Beradze (Gruzija)
Dina Korna (Estija)
Daiva Rimaitytė (Lietuva)
Audronė Babianskienė
(Lietuva)
Audronė Babianskienė
(Lietuva)
Dina Korna (Estija)

Registracija į parodą tik išankstinė iki 2022 07 20

,,BALTOSIOS ROŽĖS TAURĖ 2022”
2022 LIEPOS 31D.

Iuza Beradze (Gruzija)

Justina Juškevičiūtė (Lietuva) –
šnauceriai, pinčeriai
Audronė Babianskienė (Lietuva) –
likusios veislės
Justina Juškevičiūtė (Lietuva)
Daiva Rimaitytė (Lietuva)
Dina Korna (Estija)
Audronė Babianskienė (Lietuva)
Iuza Beradze (Gruzija)
Dina Korna (Estija)
Daiva Rimaitytė (Lietuva)
Iuza Beradze (Gruzija)
Audronė Babianskienė (Lietuva)

Registracijos mokestis LKD klubų nariams*
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Data

Iki 2022 05 31

Iki 2022 06 31

Iki 2022 07 20

Konkursai:
porų,
veislynų

*Ne LKD klubų nariams kaina dviguba
AŠMK ,,Bosko“ nariai iki registracijos pabaigos į parodas registruojami pirmine kaina.
DĖMESIO! Registruojant šunis būtina pateikti kilmės dokumento kopiją, kurioje yra įrašytas šuns savininko
vardas, pavardė ir adresas. Būtina nurodyti paskutinę LKD nario mokesčio mokėjimo datą.
Parodos rengėjai pasilieka teisę keisti teisėjus jei tai yra būtina.
VO šunų myletojų klubas ,,Bosko”
Įm. k. 150140283
Kaštonų g. 48-7, Alytus.
Tel.,+37065318289
A/s LT725015200014000248
Mokėjimo paskirtyje įrašykite LŠVK numerį.
E-mail :









bosko.show@gmail.com

Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas.
Registruojant šunis el. paštu turite gauti registracijos patvirtinimą.
Klubas neatsako už nepatvirtintą ir neapmokėtą registraciją.
Registracija turi būti apmokėta iki 2022 07 20.
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo
numatytas laikotarpis imunintetui susidaryti, nepažeidžiant LR teisės aktų reikalavimų.
Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011m.
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 2013m. sausio 2d. įsakymu, NR. B1-2 draudžiama: dalyvauti šunims, kuriems trumpintosausysir(ar)uodega,
jeigu šie gyvūnai gimę LR po 2013 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.

