Αίτηση για Διοργάνωση Έκθεσης Μορφολογίας
Διοργανωτής Όμιλος: ______________________________________________________________________________________
Ημερομηνία Αίτησης: ______________________________________________________________________________________
Ημερομηνία Έκθεσης: _____________________________________________________________________________________
Αν οι ημέρες είναι περισσότερες από μία, για πόσες Εκθέσεις αιτήστε:
1

2

Διεθνής (CACIB)

Εθνική (CAC)

Είδος Έκθεσης:
Ειδική

Τόπος διεξαγωγής: ________________________________________________________________________________________
Υπεύθυνος διοργάνωσης: ___________________________________________________________________________________
Συμμετοχή σε Point System:

Ναι

Όχι

Εκδήλωση Αναγνώρισης:

Ναι

Όχι

______________________
Πρόεδρος

Σφραγίδα

__________________
Γραμματέας

Προσοχή:
1.
2.
3.

4.
5.

Η Αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της Έκθεσης.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Point System είναι η ύπαρξη τεσσάρων βραβείων στα τελικά της Έκθεσης. (Δηλαδή στις Κατηγορίες: Ζευγών,
Εκτροφείων, Απογόνων, Νέων Χειριστών, Ομάδων, Ελληνικών Φυλών, Βετεράνων, Προκαταρκτικής Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων και Έκθεσης).
Ο διοργανωτής Όμιλος θα δέχεται συμμετοχές μόνο εγγράφως & ενυπόγραφες από τον ιδιοκτήτη του κάθε σκύλου. Το παρακάτω κείμενο θα πρέπει
να περιλαμβάνεται σε κάθε Δήλωση Συμμετοχής:
«Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του διοργανωτή Ομίλου, όλα τα στοιχεία που παρέχω είναι αληθή, από όσο γνωρίζω ο σκύλος
μου δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν από την Έκθεση /
Εξέταση / Αγώνα, έχει ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά. είναι πλήρως εμβολιασμένος & αποπαρασιτωμένος, όπως φαίνεται & στο σφραγισμένο &
υπογεγραμμένο από Κτηνίατρο Βιβλιάριο Υγείας του & δεν του έχει χορηγηθεί καμία φαρμακευτική ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
ώστε να αυξηθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του. Δηλώνω επίσης ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή
και ουράς. Γνωρίζω ότι ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα ή και τη σύνθεση των κριτών, είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος
για οιαδήποτε σωματική (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου και τέλος αποδέχομαι να αναγραφούν στον
Κατάλογο της Έκθεσης τα προσωπικά μου στοιχεία που παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής». Άλλως αν παρουσιασθεί περίπτωση
εσφαλμένων ή αναληθών στοιχείων, ή ελλιπών αποτελεσμάτων, την ευθύνη θα φέρει ο διοργανωτής Όμιλος, οπότε & δεν θα του δίδεται άδεια
διοργάνωσης εκδηλώσεων, για χρονικό διάστημα που θα αποφασίζει το Δ.Σ.
Στην περίπτωση που οι Κριτές & ο Χώρος δεν είναι γνωστά κατά την ημέρα Υποβολής της παρούσας Αίτησης, ο αιτούμενος Όμιλος θα πρέπει να τα
γνωστοποιήσει στον Κ.Ο.Ε., αμέσως μετά την έγκριση Διοργάνωσης της Έκθεσης.
Τα αποτελέσματα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την Έκθεση.
Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής Όμιλος καθυστερήσει την αποστολή των αποτελεσμάτων στον Κ.Ο.Ε. (αφορά Διεθνείς Εκθέσεις μόνο), με
αποτέλεσμα η Δ.Κ.Ο. να επιβάλλει πρόστιμο, το κόστος αυτό θα μετακυληθεί σε αυτόν.
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