
- Programul ACh Napoca pentru sprijinirea performantei

-2015-

Asociatia  Chinologica  Napoca  doreste  continuarea  si  in  anul  2015  a  programului  in
sprijinul membrilor sai care desfasoara activitati chinologice performante. Competitiile avute in
vedere sunt expozitii de frumusete sau din domeniul dresajului canin organizate sub egida FCI,
AChR sau ale partenerilor acestora.

Evenimentele de interes sunt:

1. Crufts, 5-8 martie 2015, Birmingham

2. World Dog Show, Milano, 10-14 iunie 2015

3. European Dog Show 2015, Oslo, 4-6 septembrie 2015

4. Alte CACIB-uri europene majore, importante, de traditie

5. FCI IPO World Championship

6. Int. IRO Testing Event

Sprijinul  financiar  se  acorda  pentru  cainii  care  au  obtinut  deja  rezultate  meritorii
(documentate de foi de arbitraj) in competitii anterioare si care sunt inscrisi pentru competitia
pentru care se face cererea.  Cererile vor fi discutate si aprobate individual de catre Consiliul
Director.

Se are in vedere transportul si cazarea in limita a 500 euro.

Beneficiarul se angajeaza:

1. sa predea ACh Napoca documente financiare justificative pentru suma acordata, 

2. sa informeze in scris in termen de doua saptamani de la finalizarea evenimentului asupra
rezultatelor obtinute

3. sa promoveze cu aceasta ocazie Napoca Dog Show prin mijloace puse la dispozitie de
catre ACh Napoca. Acolo unde este posibil sa promoveze Napoca Dog Show pe site-ul
propriu (canisa, scoala de dresaj).
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