Asistenční psi z.s.
Společnost pro výcvik asistenčních psů a canisterapii

Propozice pro zkoušky terapeutických psů
Palata 20.9.2020
Asistenční psi z.s. pořádá zkoušky terapeutických psů ( canisterapeutické zkoušky)
dne 20.9.2020. Zkoušky budou konány ve spolupráci s odborníky a s uživateli Palaty –
Domova pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
Podmínky účasti a povinnosti účastníků:








předložit platný pas / očkovací průkaz
předložit průkaz původu u psů, kteří ho mají
dodržovat a řídit se ustanoveními ZŘ
v průběhu zkoušek se řídit pokyny pořadatele
dodržovat ustanovení Zákona na ochranu zvířat proti týrání
pes musí být označen – čipem nebo čitelným tetováním
psovod se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za
případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho
psem nebo jím samotným. Volné pobíhání psů během akce není povoleno. Majitel
je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých
oblastech areálu.

Přejímka psů a veterinární kontrola 9:00 hodin.
Zahájení zkoušky: zkouška bude zahájena veterinární prohlídkou a ukončena bude cca
v 16:00 hodin (dle počtu testovaných týmů).
Poplatek za účast na zkoušce je 1090,- Kč. Uvedenou částku, prosím, zašlete
do 31.7.2020 na číslo účtu: 291530991/0300, VS 2002, do zprávy pro příjemce napište své
jméno. Cena zahrnuje jeden oběd a občerstvení. Každý další oběd v ceně 100,- Kč je třeba
přiobjednat.
Platba je přenositelná na jiného účastníka a je nevratná.
Zkoušky se konají dle Zkušebního řádu pro zkoušky terapeutických psů pořádaných
společností Asistenční psi z.s.
Po úspěšném zakončení zkoušky Vám bude vystaven certifikát a průkaz týmu.
Dečku terapeutického psa si, prosím, objednávejte předem dle velikosti pejska.
Velká - 750,- Kč, střední - 650,- Kč, malá 550,-Kč.
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Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu irena.soukupova@asistencnipsi.cz nebo poštou na
adresu: Irena Soukupová, Myslkov 7, 257 91 Sedlec Prčice do 15.8.2020 nebo do naplnění
kapacity.
Vaše přihláška nebude přijata v případě naplnění kapacity zkoušek, což Vám bude oznámeno
na kontakty uvedené v přihlášce.
U psů s průkazem původu vyplňte nacionále psa přesně podle tohoto průkazu.
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