Klub agility České republiky
ve spolupráci s Nučickou smečkou, z. s.
pořádá ve dnech 23. - 24. června 2018

Kvalifikační závod na MČR v agility 2018
Termín:

23.-24. 6. 2018

Rozhodčí:

Dostál Petr, Peršuh Polona (Slovinsko), Bařinková Michaela

Povrch:

tráva

Místo:

Kynologický areál na Krásné louce, INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, Mladá Boleslav

Odpovědná osoba: Alena Zbožínková
Program:
PÁTEK 22. 6. 2018:
18:00 – 19:30 Prezence a veterinární přejímka
SOBOTA 23. 6. 2018:
7:00 - 8:00 Prezence a veterinární přejímka
8:30 Zahájení
Následuje prohlídka Jumping I, Agility I
NEDĚLE 24. 6. 2018:
8:30 Prohlídka Jumping II, Agility II
Vyhlášení
Podrobný časový harmonogram bude upřesněn nejpozději týden před konáním akce.
Startovné:
Startovné je možno hradit do 18. 6. 2018 ve výši 700,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č. ú.
281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 48xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ dosaďte
číslo VP.
Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email kacr.masek@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek a plateb startovného je 18. 6. 2018, tedy příkaz k platbě musí být proveden
nejpozději tohoto dne.
Podmínky účasti:
- pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem,
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- přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky,
- dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR
- dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem,
- účast na přejímce, - platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Pasem,
-podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny nebo
zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč.
Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. K dispozici bude v místě občerstvení
Ubytování: Zajišťuje každý účastník sám.
-

V areálu Krásné louky je možné přespání v karavanu/autě, poplatek 100,- Kč za karavan/auto/noc,
splatný

při

přejímce.

V

případě

zájmu

o

přespání

na

místě

toto

prosím

hlaste

na

luccysebkova@gmail.com. K dispozici toalety, voda. Na místě nejsou sprchy a elektrické přípojky pro
karavany.
-

Autokemp Kosmonosy - http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp

-

Hotel Zimní stadion - http://www.hotelzimnistadion.cz/cs/uvod

-

Penzion Sparing Kolomuty/Holá Vrcha - http://www.sparing.cz/

Důležité!!!
SOUHLAS ÚČASTNÍKA Kvalifikačních závodů na MČR v agility 2018 (dále jen Účastník) SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
odesláním registračního formuláře přes portál www.kacr.info je Účastníkem poskytnut pořadateli, KLUB
AGILITY ČESKÉ REPUBLIKY, z. s., IČO: 63 83 00 35, sídlem U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, coby
správci osobních údajů, souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to pro účely registrace
do závodu a evidence v databázi vedené na www.kacr.info. Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do
odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pořadateli, a to pouze v míře nezbytné pro
účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat e-mailem na
kacr.masek@seznam.cz či dopisem na adresu předsedy výboru KAČR. Účastník dále souhlasí se
zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělené elektronickými
prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy. Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a
svých práv a povinností, zejména svého práva: i) na přístup k osobním údajům; ii) na opravu
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že
zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní
údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy; iv) požadovat nápravu situace, která je v
rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou,
doplněním či odstraněním; v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas je udělen dle
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
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souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) do odvolání tohoto
souhlasu.
Odesláním registračního formuláře přes portál www.kacr.info je Účastníkem poskytnut pořadateli
souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů z akce Kvalifikační závod na MČR v agility
2018, na kterých bude zachycen.
Odesláním registračního formuláře přes portál www.kacr.info je Účastníkem poskytnut pořadateli
souhlas se zveřejněním výsledkové listiny účastníků závodů z akce Kvalifikační závod na MČR v agility
2018. Výsledkové listiny jsou ve formátu Startovní číslo - Jméno, příjmení závodníka - - Jméno psa počet trestných bodů - Výsledný čas - pořadí.

Partneři kvalifikačního závodu:

Stránka 3 z 3

