PROPOZICE
Přijď se bavit s Chlupáčem“
Datum:
Místo konání:
Začátek:

31.8. 2018
Fotbalové hřiště – Ostrožská Nová Ves
17:00 h.

Hrátky s Chlupáčem:
o

Přehlídka Chlupáčů
Pejsci budou rozděleni do 3 kategorií – malá (do 35cm), střední (35 –
50cm) a velká (50cm a více) plemena.
Chlupáči se předvedou v kruhu a porota zde vybere 1 výherce z každé
kategorie.

o

Pejsek šikulka
Umí Váš pejsek nějaké kousky/triky, chytá výborně fresbee nebo dokáže
úplně něco jiného?
Nebojte se a ukažte nám, co vy se svým chlupáčem dovedete.
Fantazii se meze nekladou 
V případě doprovodu hudby, prosíme o zaslání s přihláškou.

o

Podoba psa a dítěte
Mají Vaše děti rády pohádky nebo se rády převlékají do kostýmů? Tak to
máme soutěž přímo pro ně! Připravte jim a svému Chlupáčovi podobný
kostým nebo z nich udělejte pohádkovou dvojici a přijďte se nám ukázat.
Porotou bude vybrán nejoriginálnější/nejpodobnější kostým .

o

Nejsympatičtější Chlupáč dne
U vstupu budou hlasovací lístky, kam diváci zapíší číslo
nejsympatičtějšího chlupáče a vhodí do krabičky.
Závěrem akce bude chlupáč vyhlášen a odměněn.

Startovné za každého chlupáče: 50,Uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2018
Podmínky účasti na akci:
- platný očkovací průkaz
- zajištění psa, aby neohrožoval své okolí (v případě nutnosti náhubek)
-

to co můj chlupáč způsobí, to si uklidím (budou připraveny koše)

Harmonogram:
16:30 – 17:00 registrace, veterinární přejímka
17:00
zahájení akce
17:15
představení pejsků z útulku
17:00 – 19:00 soutěže, doprovodný program – ukázka psích sportů
20:00
vyhlášení Chlupáčů
Po akci možnost posezení v hospůdce Na Hřišti.
Všichni jste srdečně zvání!
Občerstvení zajištěno – Hospůdka na Hřišti.
Stánek s chovatelskými potřebami pro Vaše Chlupáčky
– možnost zakoupení sortimentu na podporu útulku.

VSTUP DOBROVOLNÝ
– veškerý výtěžek ze vstupného bude předán
zástupci Privátního útulku Kopčany na veterinární výdaje.

Kontaktní osoba:
Lucie Sedláčková
Chovatelské potřeby U Chlupáče
Záhumení 456, Ostrožská Nová Ves
tel.: 777 123 326
e-mail – info@uchlupace.cz

