SILVERSTONE WESTERN CUP 2. SHOW
FARMA 203
267 17 MOŘINA 203, OKR. BEROUN
ČESKÁ REPUBLIKA

25. května 2019

PROPOZ ICE

Termín a místo konání show:

25. května 2019, FARMA 203, MOŘINA U KARLŠTEJNA

Uzávěrka přihlášek:

19. května 2019

Přihlášky zasílejte VČAS na e-mailovou adresu: SWC.PRIHLASKY@GMAIL.COM

Pořadatel:

Silverstone Ranch Team

Místo konání:

Farma 203, Na Výsluní 203, 267 17 Mořina, Česká republika
GPS: 49.962250, 14.207780
/krytá hala 30x60m, venkovní kolbiště 25x50m/

Rozhodčí:

Ing. Jaroslav Havlík

Show Manager:

Michaela Sýkorová a Martina Malinová

Show Office:

Ing. Daniela Bartošová

Doorman:

Jiří Steinbach

Komentátor:

Jiří Steinbach, Martina Malinová

KANCELÁŘ:
Kancelář bude otevřena v pátek 24.5. od 19:00 do 20:00 hodin, v sobotu 25.5. od 08:00 do 10:00 hodin
Startovné a ustájení - viz přihláška.
Rezervace boxů prostřednictvím řádně odeslané přihlášky! Pro pozdní rezervace není možno garantovat volné boxy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Veterinární podmínky pro show jsou stanoveny Krajskou veterinární správou v Plzni a zveřejněny na www.silverstonewesterncup.com

Veterinární přejímka
Veterinární přejímka je v sobotu 25.5. od 9:00 do 9:30 hodin
Všichni koně, kteří se účastní show, jsou povinni projít veterinární přejímkou. Koně, kteří nebudou mít příslušné veterinární
osvědčení pro přesun za účelem konání sportovních akcí se všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2019, nebudou
vpuštěni do areálu!
Každý majitel koně či předvádějící předloží show managementu / veterináři příslušné doklady pro převoz koně v souladu s
veterinárními požadavky.
Koně musí být zdraví a mít všechna řádná očkování dle platného schématu a vyšetření nezbytná pro transport koní a účast na
soutěžích (dle veterinárních podmínek ČR).
Majitelé koní, či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pocházejí, se nevyskytuje žádné nakažlivé
onemocnění.
Dle Pravidel má rozhodčí nebo showmanagement právo vyloučit koně za závodů pro týrání nebo nepřiměřeně kruté zacházení.
DALŠÍ PODMÍNKY:
Pořadatel se svým pořadatelským týmem si vyhrazují právo na změnu těchto PROPOZIC, včetně práva na změnu místa konání
nebo zrušení akce ze zvlášť závažných důvodů za současného vrácení již zaplacených poplatků.
Soutěžící, majitelé koní, členové doprovodného týmu a další osoby včetně návštěvníků jsou povinni dodržovat pokyny
pořadatelů a dbát obecných zásad bezpečnosti. Průběh akce se řídí pravidly Silverstone Western Cup, která jsou veřejně
přístupná na www.silverstone-westerncup.com a dále schváleným Řádem ochrany zvířat.
Mezi pořadateli na jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný
smluvní vztah.
Odpovědnost za škodu na vnesených či odložených věcech je vztahem mezi provozovatelem areálu a poškozenou osobou, za
předpokladu naplnění podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Ustájení (uložení) koně v areálu je možné pouze na základě dohody s osobou pověřenou pro tyto záležitosti. Areál není střežen.
Místa určená k uložení věcí, např. sedel, tak musí být výslovně označena. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo vykázat vozidla,
která budou určena k přenocování. Psi musí být po celu dobu akce na vodítku.
Majitelé koní, předvádějící, doprovodné osoby a další účastníci zprošťují pořadatele jakékoli odpovědnosti za škodu na zdraví
nebo za ztrátu, odcizení či poškození věcí (včetně zvířat) a finanční škodu, s výjimkou případů, kdy toto není obecně závaznými
právními předpisy dovoleno.
Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese osoba, která je za věc odpovědná. Odpovědnost za škodu
způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil nebo jeho zákonný zástupce.
Doporučujeme majitelům koní uzavřít své vlastní pojištění odpovědnosti. Show management je oprávněn ukládat
návštěvníkům, účastníkům, majitelům a doprovodným osobám pokyny, příp. vykázat z areálu osoby, které svým chováním
narušují průběh akce a ohrožují bezpečnost osob nebo zvířat; stejné oprávnění má i rozhodčí.
V hale není povoleno lonžovat koně.
VENKOVNÍ KOLBIŠTĚ: Trénink bez omezení.

