LIETUVOS BRITŲ AVIGANIŲ SAVININKŲ KLUBAS
Lithuanian British Sheepdog Owners Club
Specializuota paroda/ Speciality show
________________________________________________________
2019 m. gegužės 24 d. 11 val. Molėtai, Radžiūnų aerodromas
May 24, 2019 11:00 AM, in Moletai, Radziunu landing-field
Parodos ekspertas/Judge – Judit Korozs-Papp (Hungary)
Veislės/Breeds: Ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai (Collie Rough/ Smooth), Barzdotieji koliai (Bearded Collie),
Bobteilai (Old English Sheepdog), Šelčiai (Shetland Sheepdog), Borderkoliai (Border Collie), Australų aviganiai
(Australian Shepherds), Valų korgiai pembrukai ir kardiganai (Welsh Corgi Pembroke/Cardigan).

Parodos ekspertas/Judge – Milda Jačiunskytė (Lithuania)
Veislės/Breeds:, Australų ganymo šunys (Australian Cattle Dogs), Australų kelpis, Flamandų buvje, Belgų aviganiai
(Belgian Shepherds), Šiperkos (Schipperke), Briaras (Briard), Podhalijos aviganiai ( Polski Owczarek Podhalanski),
Lenkų žemumų aviganis (PON), Boseronas (Boseron).

Parodos tema: Kaimiškas stilius

Show theme – Country

Data

Klubo nariams

LKD nariams

First dog
( second dog & etc.)

Iki*
2019-04-01

20 € (15 €)
Su katalogu

30 € (25 €)
Su katalogu

35 € (30 €)
(with catalog)

Šuniukai, mažyliai,
veteranai
Babies, puppies, veterans
15 €
(with catalog)

Iki*
2019-05-01

30 € (25 €)
Su katalogu

40 € (35 €)
Su katalogu

45 € (40 €)
(with catalog)

15 €
(with catalog)

Konkursai: porų, veislynų, reproduktorių – 15 €
Primename: šunys ir kalės, 2018 05 25 d. Britų klubinėje parodoje laimėję KL JN ir KL N titulus, į šią
parodą registruojami NEMOKAMAI!
Please note: males and females which won in club show in 25 05 2018 titles: CL JW and CL W in this
British Sheepdog Club Show are registered for FREE!
Registracija priimama tik pateikus visus reikiamus dokumentus laiku, t.y. iki registracijos termino pabaigos:
užpildytą registracijos anketą ( galima siųsti ir kitų parodų anketas), kilmės dokumentų kopiją, čempionų titulų
kopijas ir/arba FCI darbinio sertifikato kopiją, registracijos mokesčio apmokėjimo kvito kopiją (mokėjimo
paskirtyje turi būti aiškiai nurodytas - šuns kilmės dokumentų numeris).
Siunčiant registracijos duomenis elektroniniu paštu - turite gauti patvirtintimo laišką.
Registracijos dokumentus siųsti el.paštu: sheepdog.clubshow@gmail.com
The entry form (can be used any other entry forms from LT) should be filled and sent together with
copies of Pedigree, Champion and/or FCI working certificates and payment by e-mail:
sheepdog.clubshow@gmail.com .
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.
.
Banko sąskaita/bank account:
Lietuvos britų aviganių savininkų klubas
SEB BANKAS
Taikos pr. 95-32, Kaunas,
a/s LT837044060008015751.
Tel.: +37062075840
SWIFT: CBVILT2X
NB Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas/ The sender must cover all the expenses connected
with the payments.

