ŠUMPERSKÝ HAFAN 2022 – PŘIHLÁŠKA
18. ZÁŘÍ 2022, Pavlínin dvůr v Šumperku
Jméno a příjmení majitele:
Kontakt na majitele (telefonní číslo, email):
Jméno psa:
Rasa psa (určitá rasa nebo kříženec):
Věk psa:
Je Váš pejsek adoptovaný?
Soutěže – pejska můžete přihlásit do všech čtyř hlavních soutěží (1. - 4.)
(pozn.: Vámi vybrané políčko označte písmenem A (což znamená, že se dané soutěže zúčastníte).)
1.

Šumperksý hafan
vítězové jednotlivých skupin budou soutěžit o titul Šumperský hafan 2022
Skupina Štěňata - psi do 8 měsíců
Titul Hafan Puppy 2022
Skupina Dospělí psi určitelné rasy (s PP i bez PP)
Titul Hafan dospělák 2022
Skupina Dospělí psi - voříšci
Titul Voříšek 2022
Pejsek Šikula
mohou se zúčastnit i soutěžící z předchozích skupin
Titul Hafan šikula 2022

2.

Juniorhandling

pes bude předveden dítětem do 10 let (včetně)
Věk handlera:

Jméno handlera:

3.

Soutěž o nejlepší kostým
předvedení pána a psa v nějakém zajímavém kostýmu nebo masce,
psovod musí být perfektně sladěný s pejskem

4.

Překážková dráha pro pánečky a jejich psy
překážkový běh nemá kategorie, přihlásit se může každý
zaregistrovaný účastník

!!! Nezapomeňte očkovací průkaz !!!
Bez očkovacího průkazu s platným očkováním nebudou pejsci (soutěžící i nesoutěžící) do areálu puštěni.

Vyplněné přihlášky zasílejte mailem na adresu ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz, popřípadě
poštou na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk, na obálku napište
Hafan. Přihlášky můžete doručit i osobně na recepci muzea v Šumperku (bývalé IC), Hlavní třída 22,
Šumperk. Uzávěrka přihlášek 14. 9. 2022.
Maximální počet soutěžících psů je 50. Při registraci bude uhrazen registrační poplatek 100 Kč, poté
dostanou soutěžící startovní číslo a předají potřebné údaje. Podmínkou účasti v soutěži je předložení
očkovacího průkazu s vyznačením platného očkování proti vzteklině. Bez tohoto dokladu nemůže být
pejsek do soutěže přihlášen. Všichni psi musí být na vodítku, popř. vybaveni košíkem. To platí nejen pro
soutěžící psy, ale i pro psy „návštěvníky“. Volné pobíhání pejsků, i těch maličkých, je zakázáno. Očkovací
průkaz musí mít všichni pejsci, i ti, kteří budou jen jako diváci.
Vstupné pro diváky je 50 Kč, děti do 3 let zdarma, registrační poplatek pro soutěžící je 100 Kč za
každého psa.

