Zápis z korespondenční výborové schůze konané dne 10. 5. 2017
Přítomni: Eva Nepomucká, Ing. Alena Straková, Eva Kořínková, Květa Maturová ,Simona Krátká

1. Pojišťovna DAS – uzavřena nová smlouva pro členy ACC z.s. Platnost pojištění duben 2017. Další možnost
pojištění od července 2017. Více informací a upřesnění bude zveřejněno na webu.
2.Odeslání dopisu na ČMKU - povolení rozšíření aprobací na plemeno americký kokršpaněl pro rozhodčí L.
Němcovou a Ing. J. Jindřichovskou.- E. Nepomucká
3. Kokrfest – rozhodnuto o jeho konání v Kojicích dne 17.6.2017.
Připravu zajistí – pí Straková, Krátká, Maturová, Kořínková
4. Seznam výjimek na webu - bylo doplněno E. Kořínková
5. Byly projednány návrhy na rozhodčí pro klubové výstavy 2018.
Dr, E.Felszeghyová SK
P. Studeník
H. Ahrens A.
Jednání zajistí
E. Nepomucká a A. Straková
6. Proběhla kontrola prvního vrhu u nečlena klubu pí Nunvářové dne 6.5.2017 – kontrolu provedl poradce
chovu pí Kořínková a předseda pí Nepomucká
7. Paní Nunvářové byl předán dopis o nedoplatku pojištění DAS
8. Projednání návrhu na změnu koncepce klubových webových stránek /realizace do konce června 2017/.
9. Výborem bylo odsouhlaseno udělování výjimek v případě zahraničního krytí bez doložení kompletní
dokumentace dle zápisního řádu ACC . z důvodu jiných podmínek k získání chovnosti psa v některých
zahraničních zemích. Výjimky budou udělovány na základě písemné žádosti člena ACC bez poplatku . Návrh
úpravy zápisního řádu bude předložen členské základně na schůzi ACC.
u krytí musí být doloženo - průkaz původu krycího psa
oftalmologické vyšetření psa
nebudou požadovány ostatní doklady uvedené v zápisním řádu ACC tj. doklad o jeho uchovnění , popř.
šampionát ze země dovozu nebo doložit fotokopii rodokmenu jeho potomstva (registr. v FCI nebo státy
uznávané FCI).
10. Příprava Speciální výstavy 22. 7. 2017 v Kojicích
Propozice, přihlášky přes Dogoffice – A. Straková
Jednání se sponzory – S. Krátká, K. Maturová E. Kořínková
Letenky, ubytování – A. Straková

Zapsala Nepomucká

-

