SOUTĚŽ O NEJ KŘÍŽENCE„VOŘÍŠEK ROKU“
1. Pořadatel

IČ:
DIČ:

zastoupená

Výstaviště České Budějovice, a.s. se sídlem Husova 523/30,
370 05 České Budějovice
60827475
CZ60827475
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 626
Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva

2. Podmínky účasti a termín přihlášení do soutěže
• Své voříšky (=psy bez PP) přihlaste nejpozději do 3. 5. 2019.
• Podmínkou účasti v soutěži je registrace účastníka pomocí vyplněného formuláře
(přihláška) a jeho zasláním na adresu Výstaviště České Budějovice a.s., Husova
523/30, České Budějovice s poznámkou „Voříšek roku“ na obálce , popřípadě na emailovou adresu info@vcb.cz (předmět emailu: Voříšek roku). Přihláška je ke stažení
na webových stránkách Výstaviště České Budějovice www.vcb.cz v detailu akce
HOBBY.
•

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let se svým psem, který musí
být bez průkazu původu. U osob mladších 18 let je nutné uvést jméno a podpis
zákonného zástupce.

3. Veterinární podmínky
• Před vstupem do areálu Výstaviště České Budějovice bude vyžadován platný
očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční
hepatitidě (nesmí být kratší než 1 měsíce a starší než 1 rok).
• Soutěže se nesmí účastnit háravé feny a feny ve vysokém stádiu březosti. Rovněž psi
s kupírovanýma ušima a ocasem jsou ze soutěže vyloučeni.
4. Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat 12. 5. 2019 v areálu Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30,
370 05 České Budějovice.
- Kategorie
Psi budou rozděleni do více kategorií dle kohoutkové výšky. Bude upřesněno v den konání
soutěže.
-

Doprovodná soutěž:
Pes šikula - šanci uspět má každý pes, který umí něco zajímavého – perfektní
poslušnost, různé triky, psí sport apod.
Dítě a pes – soutěž určena pro děti do 10 let*. Hodnocen bude celkový vztah dítěte se psem
a také jejich vzájemná spolupráce.
*Soutěže se může zúčastnit dítě mladší 10 let pouze v doprovodu zákonného zástupce.

5. Výhry
Vítězové budou vyhlášeni odbornou porotou bezprostředně na konci soutěže.
Odměny není možné požadovat náhradou ve finančním plnění (hotovosti) ani právní formou.
V případě, že si v uvedeném termínu zákazník odměnu nevyzvedne, zaniká nárok na zisk této
odměny.

6. Odpovědnost a další podmínky soutěže
Každý ze soutěžících je zodpovědný za škody, které způsobí jeho pes v areálu Výstaviště České
Budějovice. Pořadatel a organizátor není zodpovědný za případné škody způsobené psem
návštěvníka. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytovat účastníkům náhradu nákladů
spojenou s účastí v soutěži.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit.
Pořadatel si vyhrazuje dále právo soutěž pro malý počet účastníků zrušit. O tomto bude
přihlášené účastníky včas informovat.

6. Osobní údaje
Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a
zavazuje se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. O
ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů.

