О БРА ЗА Ц П РИЈАВЕ З А
5. ИЗЛОЖБУ ПАСА МЕШАНАЦА

2018
14. ОКТОБАР

ШТРАНД

5. изложба
паса
мешанаца

ПОДАЦИ О ПСУ
Име пса:
Пол:
Мушки
Женски
Пас стерилисан/кастриран: Да

Не

ВЛАСНИК/ИЗЛАГАЧ

ДЕТАЛьИ ИЗЛОЖБЕ

Име и презиме:
Адреса:
Контакт телефон:
и-мејл:

У нади да ћемо се видети у што већем броју обавештавамо Вас о детаљима изложбе:
Место одржавања – градска плажа „Штранд“ код трећег улаза на шпицу (у случају лошег времена изложба ће се одржати у
хали Новосадског сајма).
Датум одржавања – 14. октобар 2018. године (недеља) од 09:00 часова.
Пријављени пси се такмиче у 9 категорија.
Победници из свих категорија пролазе у финале под називом „Ко је шмекер целог града“ у којем се бирају прва, друга и
трећа најкера изложбе.
Један пас може бити пријављен у највише две категорије.
Попуњену онлајн пријаву можете послати на адресу: izlozbamesanaca2018@gmail.com или се пријавити телефоном на број
021/6403-220 од 09-19 часова сваки дан, до 12. октобра 2018. године у 14:00 часова. Образац пријаве могуће је скинути са
наше facebook странице: www.facebook.com/JKPZoohigijena-i-Veterina-Novi-Sad-1471701349725136/ као и са наше веб
странице: www.zoohigijenans.co.rs
Крајњи рок за пријаву је 12. октобар 2018.године (петак) до 14 часова.

КАТЕГОРИJЕ ИЗЛОЖБЕ
Напомена: чекирати категорије за које се пријављујете (највише две)
Нај клинци и клинцезе - избор за најлепши пар дете (старије од 7 година) и пас
Огледалце моје - избор за најсличнијег водича/власника пса
Најдлакавац - избор за најчупавијег пса на изложби
Ал’се некад добро јело - избор за најлепше елегантно попуњеног пса
Не питај ме за године - избор за најлепшег најстаријег пса
Мој гарави гари - избор за најлепшег црног пса
Нико као ја - избор за најлепшег пса са инвалидитетом
Уши моје поносито носим - избор за најлепше уши
Уникатни микс - избор за уникатног мешанца
Победник из сваке категорије пролази у финале под називом “Ко је шмекер целог града?”

сАТНИЦА ИЗЛОЖБЕ
09:00 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 14:00
14:30 - 15:00

Увођење паса
Отварање изложбе
Оцењивање паса
Финале - “Ко је шмекер целог града?”

