Regulament Hiperparada animalelor
Va multumim ca ati decis sa participati la Hiperparada animalelor!!!
Pentru a ne asigura ca acest eveniment va fi o bucurie pentru toti cei
implicati (parteneri si vizitatori), dorim sa va adresam rugamintea de a citi
cu atentie si de a respecta intocmai urmatorul regulament:
1. Toti participantii cu caini sunt obligati sa ia toate masurile necesare

astfel incat sa se asigure ca nici unul dintre cainii cu care sunt
prezenti la eveniment nu va pune in pericol in nici un fel vreun
vizitator sau alt participant, pe toata durata evenimentului. In afara
standului propriu (delimitat) si a ringului destinat demonstratiilor,
cainii vor fi tinuti, in permanenta, in lesa.
2. Toti cainii care intra in zona destinata evenimentului trebuie sa
aiba vaccinarea antirabica valabila la data HiperParada.
Proprietarii acestora vor prezenta obligatoriu, medicului
veterinar desemnat de organizator, carnetul de sanatate al
fiecarui caine. Cainii care nu indeplinesc aceste conditii nu vor
fi admisi in spatiul Hiperparada (standuri, pavilioane
parteneri, ring demonstratii, etc.)
3. Participantii sunt obligati sa anunte fiecarui vizitator daca este sau
nu este permis contactul cu cainii sai.
4. Toti participantii sunt rugati sa fie amabili si repectuosi atat cu
vizitatorii cat si cu ceilalti participanti. Pentru orice conflicte
urmeaza sa se apeleze la agentii de paza CORA sau la organizatori.
5. Participantii vor respecta programul evenimentului si vor fi prezenti
la standurile proprii in ambele zile intre orele 10 si 16. In caz de
vreme nefavorabila, organizatorul va decide si va anunta
participantilor adapostirea in vehicolele proprii sau in cortul
CORA.
6. Va rugam sa pastrati curatenia si sa evacuati deseurile produse, in
pubelele amplasate de organizatori.
7. Toate materialele puse la dispozitie de catre organizatori vor fi
predate la finalul evenimentului. Va rugam sa nu le deteriorati.
8. Participantii vor face publicitate la standurile proprii numai
activitatii/ rasei / canisei pentru care au fost invitati sa participe
(exclus alte scoli de dresaj, petshop-uri, canise, cabinete, pensiuni,
etc. decat cele declarate ca si partenere in acest eveniment)
9. Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru nici un fel de paguba sau
accident produs sau provocat de catre unul din participanti sau de
cainii acestora. Fiecare partener, proprietar/detinator de caine
raspunde direct si individual pentru eventualele pagube provocate
de el sau de cainele sau.
10. Clinica veterinara BioVet asigura asistenta veterinara pentru acest
eveniment. Va puteti adresa acestora la pavilionul “Bio Vet”.
Reprezentantii clinicii vor solicita prezentarea carnetului de
sanatate pentru fiecare din cainii prezenti la eveniment.

