Programul ACh Napoca pentru sprijinirea performantei
-

2018 -

Consiliul Director al Asociatiei Chinologic Napoca doreste continuarea si in anul 2018 a Programului
pentru sprijinirea performantei, oferit membrilor sai care desfasoara activitati chinologice de inalt nivel.
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. FMBB World Championship, Slovenia, 23-29.04.2018
2. World Dog Show 2018, Amsterdam, Olanda, 9-12 august 2018
3. European Dog Show 2018, Varsovia, Polonia, 11-14 octombrie 2018
Criterii de eligibilitate:

1. 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.
2. Solicitantul trebuie sa fi participat la evenimentele organizate de ACh Napoca din anul in care se
solicita includerea in program.
3. Pot beneficia de sprijin doar membri care desfasoara activitati chinologice in concordanta cu statutele
si regulamentele FCI, AChR si ACh Napoca.
4. Sprijinul financiar se acorda o singura data pe an.
Dosarul trebuie sa cuprinda :
1. Cerere : Nume, adresa, proprietar, canisa, numele cainelui/cainilor participanti, competitia pentru
care se solicita sprijin,
2. Copie legitimatie membru ACh Napoca valabila
3. Copie pedigree caine
4. Copie foi arbitraj si carnet de performanta
5. Dovada participarii la evenimentele organizate de ACh Napoca
6. Copie dupa dovada de inscriere a cainelui in competitia respectiva
Dosarele complete vor fi discutate si aprobate individual de catre Consiliul Director.
Decontarea :
Valoarea maxima care poate fi decontata este de 250 euro. Decontarea va fi facuta in lei, la cursul euro
din ziua depunerii decontului. Cheltuielile care pot fi decontate sunt :
- Cheltuieli privind transportul si cazarea
- In baza dosarului aprobat, decontul va fi intocmit si depus la Secretariatul ACh Napoca in
maximum doua saptamani de la data evenimentului
- Decontul trebuie sa contina documente originale pe numele beneficiarului
- Decontul va fi verificat si aprobat spre decontare de catre contabilul ACh Napoca
Beneficiarul se angajeaza:
1. sa predea ACh Napoca documente financiare justificative
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).

