Výstaviště České Budějovice, a.s. Vás zve na
SOUTĚŽ „VOŘÍŠEK ROKU“ 2022

Pořadatel
Výstaviště České Budějovice, a.s. se sídlem Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626
IČ: 60827475
DIČ: CZ60827475
zastoupená Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva
Podmínky účasti a termín přihlášení do soutěže
Své voříšky přihlašujte nejpozději do středy 11. 5. 2022.
Podmínkou účasti v soutěži je registrace účastníka pomocí online formuláře na webu Výstaviště
České Budějovice, a.s. Přihláška zde
Veterinární podmínky
Před vstupem bude vyžadován očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince,
parvoviróze, leptospiróze a infekčnímu zánětu jater (očkování nesmí být kratší než 1 měsíc a starší
než 1 rok nebo podle typu použité vakcíny).
Soutěže se nesmí účastnit hárající feny a feny ve vysokém stádiu březosti. Rovněž psi s kupírovanýma
ušima a ocasem jsou ze soutěže vyloučeni.
Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat v neděli 15. 5. 2022 v areálu Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30,
370 05 České Budějovice.
Prostor vyhrazený pro soutěž je zastřešená plocha 213. O případném přesunutí soutěže budou
všichni přihlášení účastníci informování sms zprávou na telefonní číslo, které uvedli při registraci.
Program
Neděli 15. 5. 2022
10:00 – 10:15 - prezence soutěžících, kontrola očkovacích průkazů
Cca 10:20 - zahájení Voříška roku
10:20 – 13:00 - posuzování + doprovodný program
Doprovodná soutěž
Dítě a pes – máte doma rodinného příslušníka do 10 let, pak je tato kategorie přímo pro něj a vašeho
pejska – hodnocen bude celkový vztah dítěte s pejskem a také jejich vzájemná spolupráce
Výhry
Budou představeny na začátku 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.
Další podmínky soutěže
Pořadatel není zodpovědný za případné škody způsobené psy.
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.

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.
Přihláška VOŘÍŠKA ROKU ke stažení na stránkách Výstaviště České Budějovice, a.s

