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Tímto dodatkem se mění a doplňuje platný Soutěžní řád.
V kapitole 10.1 Výkonnostní knížka se mění text v odstavci 6 a to následovně:
V každé VK musí být proveden záznam o ověření identifikace psa. Záznam provede rozhodčí na
základě čísla čipu v očkovacím průkazu, případně na základě předloženého průkazu původu psa nebo
u psů bez PP na základě registrace psa bez prokázaného původu a opatří svým podpisem a razítkem
klubu. Do doby ověření je nutné na každé akci mít s sebou doklad o totožnosti psa.
Do kapitoly 1 Soutěžní řád se doplňuje následující text:

Propagace klubu na závodech
Limit prostředků, které je možné použít na propagaci klubu (nákup reklamních předmětů apod.) je
omezen do výše max. 20% příjmů loňského roku. Pro každý rok stanoví výbor klubu NW CZ konkrétní
částku na začátku roku dle výsledků hospodaření.
Příspěvek může být poskytnut manažerům akce pouze na závody pořádané dle SŘ.
Jeden manažer akce může během jednoho roku obdržet předměty v hodnotě maximálně 20%
z konkrétní částky schválené na příslušný rok.
Manažer akce může požádat výbor klubu o příspěvek (reklamní předměty v příslušné hodnotě) na
propagaci klubu v rámci závodů. Výše příspěvku je stanovena pro akce malého rozsahu (do 10
závodníků) do 500,-Kč, pro akce středního rozsahu (do 20 závodníků) do 1000,-Kč, pro akce velkého
rozsahu (více než 20 závodníků) do 2000,-Kč. Počet závodníků je pořadatel povinen doložit prezenční
listinou. Zároveň se zavazuje v maximální míře využít logo klubu na tiskovinách pro závod (např.
diplom), poskytnout fotodokumentaci (videa) ze závodů pro prezentaci na webových stránkách a na
sociálních sítích.
Příspěvek je nenárokový. Poskytnutí příspěvku může výbor odmítnout v případě nesplnění podmínek
soutěžního řádu, pokud jsou již prostředky na příslušný rok vyčerpané nebo pokud pořadatel nesplnil
u předchozí akce povinnosti plynoucí z poskytnutí tohoto příspěvku.
O příspěvek musí manažer akce požádat e-mailem výbor klubu NW CZ minimálně 1 měsíc před
konáním akce. Společně se žádostí zašle i propozice závodu. Výbor kluby NW CZ žádost posoudí a o
výsledku neprodleně informuje manažera akce.
Pokud výbor NW CZ žádosti vyhoví, zašle (nebo některý člen výboru osobně předá) na adresu
manažera akce reklamní předměty (ve výše uvedených finančních limitech) minimálně 1 týden před
termínem konání závodů.
Výbor NW CZ si vymezuje právo vybrat počet a sortiment předávaných reklamních předmětů dle
svého uvážení (do výše stanovených finančních limitů).

Platnost
Tento dodatek SŘ byl schválen výborem NW CZ dne 24.2.2020
Změny nabývají platnost 1.6.2020
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