LIETUVOS KINOLOGŲ MĖGĖJŲ SĄJUNGA
3 TARPTAUTINĖS PARODOS (3 x CACIB)
2023 m. sausio 27 d. KAUNO ŽIEMA‘2023
2023 m. sausio 28 d. KAUNO NUGALĖTOJAS‘2023
2023 m. sausio 29 d. KIKOS TAURĖ ‘2023
Parodos vyks Universiteto g. 8 B, Akademija, Kauno raj.
REGISTRACIJOS KAINOS LKD NARIAMS
Pirmas šuo
Iki*

VIENA PARODA

2022-11-20

DVI PARODOS
TRYS PARODOS

Iki*

VIENA PARODA

2022-12-20

DVI PARODOS
TRYS PARODOS

Iki*

2023-01-02

VIENA PARODA
DVI PARODOS
TRYS PARODOS

30 €
55 €
75 €
40 €
70 €
85 €
50 €
85 €
100 €

Kiti šunys
25 €
45 €
65 €
30 €
65 €
75 €
45 €
75 €
90 €

Mažyliai ir veteranai
Jeigu pirmas šuo***

Kiti šunys

25 €
35 €
50 €
30 €
45 €
60 €
50 €
60 €
70 €

20 €
30 €
45 €
25 €
35 €
50 €
40 €
50 €
60 €

Konkursai **
10 €
15 €
25 €
10 €
15 €
25 €
10 €
15 €
25 €

Kainos nurodytos LKD klubų nariams. Ne LKD klubų nariams kaina dviguba.
*Registracijos dokumentus siųsti el.paštu lkms.show@gmail.com
* Registracija priimama tik pateikus visus reikiamus dokumentus iki registracijos termino pabaigos.
Turi būti pateikta: užpildyta registracijos anketa, kilmės dokumentų, čempionų titulų, FCI darbinio sertifikato
(registruojantis į darbinę klasę), LKD nario bilieto kopijos bei registracijos mokesčio mokėjimo kvitas (mokėjimo paskirtyje
turi būti aiškiai nurodytas šuns kilmės dokumentų numeris ir parodos data). Nuolaida taikoma jei registruojamų šunų
savininkas/kai ir adresas yra toks pats. Esant bendrasavininkams turi būti pateikta bendrasavininkystės sutartis.
**Konkursai – jaunųjų vedlių, porų ir veislynų
*** Jeigu registruojamas tik vienas šuo (mažylis arba veteranas).

Parodos organizatoriai pasilieka sau teisę , esant būtinumui, keisti teisėjus ir riboti dalyvių skaičių.
Registracija tvirtinama elektroniniu laišku. Registracijos paštu ir faksu nepriimame.
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytaslaikotarpis
imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Parodose negali dalyvauti šunys jaunesni kaip
4mėnesių amžiaus. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011m.
liepos 3d.), 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 trumpintos ausys ir (ar) uodega, jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos
Respublikoje po 2013m. sausio 1d. Šis draudimas netaikomas šunims, kurie yra gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš
valstybės, kurioje leidžiamaarba 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
negražinamas.

Lietuvos skalikai LKMS klubo nariams registruojami nemokamai,
kitems LKD klubų nariams 50% registracijos mokesčio
Parodose bus teisėjaujama be aprašymų.
Lietuvos Kinologų Mėgėjų Sąjunga , Įmonės kodas 190724997, Raudondvario pl.101 , LT- 47178 Kaunas.
Swedbankas A/s LT 63 7300 0100 8998 6113,SWIFT code : HABALT22
Tel. +370 699 10726, +370 699 56561, tel. (37) 206758,
E-mail : lkms.show@gmail.com
Informacija : www.lkms-kinologija.lt ,
www.kinologija.lt

