
                                    

           

SPECIALIZUOTA LANDSYRŲ KLUBO PARODA 

LANDSEER CLUB SPECIALITY SHOW 
2020 m. rugsėjo 11 d. 18 val.  

September 11, 2020 18:00 

 

Vieta/ Place: 

Gudamedžio g. 1, Gudamedzio km, Vilniaus rajonas, Paberžės sen., LANDSYRŲ Klubas 

 

Parodos ekspertas/Judge: Livija Zizevska (Lietuva/Lithuania)  

                                                

 
 

Data/date Pirmas šuo Kiti šunys 
  

Šuniukai, 
Mažyliai 

First dog 
/second dog 

(non LKD 
members) 

Puppy and 
baby class (non 
LKD members) 

Iki 
2019-04-25 

   25 €  20 €    10 €  30 € / 25 €   15 € 

Iki  
2019-05-15 

 35 €   30 €    10 €  40 € /  35 €   15 € 

 

*Šunys į veteranų klasę registruojami nemokamai. 

*Registration to veteran class is free of charge. 

 

DĖMESIO!  Registruojant šunis būtina pateikti užpildytą parodos anketą ir kilmės dokumento kopiją.  

Registruojant šunis į čempionų arba darbinę klases, būtina pateikti CH arba darbinio sertifikato kopiją. 

Registracijos dokumentus siųsti el.paštu: landsyruklubas@gmail.com 

The entry form (can be used any other entry forms from LT) should be filled and sent together with 

copies of Pedigree and/or Champion certificate and payment confirmation by e-mail: 

landsyruklubas@gmail.com  

  

Parodos organizatoriai pasilieka teisę keisti teisėją esant nenumatytoms aplinkybėms.  

Šunys ir klasės nekeičiami. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.   

  
Informacija/Information:  

Tel.: +37068790449 
E.paštas: landsyruklubas@gmail.com 

  

Apmokėjimas/Bank account:  

Gavėjas/ Recipient: Landsyrų klubas 

Luminor Bank AS 

a/s LT78 4010 0510 0198 1866 EUR 
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. Veterinarijos tarnyboms nustačius pažeidimus, parodos dalyvis šalinamas iš 

parodos , registracijos mokestis negražinamas.  
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