
 
 
 
 
 

VALŲ KORGIŲ MĖGĖJŲ KLUBAS 

Kviečia Jus dalyvauti valų korgių XI Specializuotoje parodoje, 
kuri vyks 2021-06-12 d. sodyboje „Saulėtas Bebras“, 

 Bebrų g. 19, Čiukiškių k., Trakų raj.  GPS: 54.694527, 24.958714  
 

Teisėjaus Tarptautinis FCI teisėjas Ernestas Balsiukas  ( LT) 
 

Registracija iki 2021 06 07 

Registracijos mokestis: 

 VKMK nariams LKD nariams Ne LKD nariams 

Pirmas šuo 

(su katalogu) 
25 Eur 35 Eur 40 Eur 

Kiti 

(to paties savininko) šunys 
20 Eur 25 Eur 35Eur 

Šuniukai, mažyliai, 

mylimiausieji 
15 Eur 20  Eur 25 Eur 

Veteranai Nemokamai Nemokamai Nemokamai 

Konkursai* Nemokamai Nemokamai Nemokamai 

*Konkursai – porų, reproduktorių, veislynų 

  Naujiena:  Klubo čempionai registruojami į klubo čempionų klasę nemokamai. 

 

KORGIAI UŽ EKOLOGIJĄ -  

DAMOS UŽ SKRYBELAITES 

Registruojant šunis būtina pateikti elektroniniu paštu welshcorgiclublt@gmail.com I 

Informacija: tel. Nr. +370 601 05012 

1. Užpildytą registracijos anketą 

2. Kilmės dokumentų kopiją 

3. Čempionų titulų kopijas  

4. Registruojantis į darbinę klasę FCI darbinio sertifikato kopiją 

5. LKD nario bilieto kopiją  

6. Parodos registracijos mokesčio apmokėjimo kvitą 

7. Registruojantis į konkursus pateikti užpildytą konkurso dalyvio anketą  

 
Organizatoriai pasilieka teisę esant būtinybei keisti teisėjus. Registruojant šunis el.paštu turite gauti registracijos 

patvirtinimą. Klubas neatsako už neapmokėtą registraciją. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai 

arba žuvus šuniui, atskaičius banko mokesčius. Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po 

vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimų. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba 

tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.), turi turėti gyvūno augintinio pasą arba gyvūno vakcinacijos nuo 

pasiutligės pažymėjimą.  

VMVT 2013 m. sausio 2 d. įsakymu, Nr. B1-2 draudžiama: dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) 

uodega, jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas šunims, 

kurie yra gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno gimimo metu buvo 

leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus. Veterinarijos tarnyboms 

nustačius pažeidimus – parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos mokestis negražinamas 
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VALŲ KORGIŲ MĖGĖJŲ KLUBAS 

Ukmergės g. 163-7, LT-08100 Vilnius, Tel.: + 37061879884,  

El.paštas: welshcorgiclublt@gmail.com LT167044060006945883, AB SEB bankas 

 

Daugiau informacijos apie parodą rasite klubo puslapyje: www.welshcorgi.lt 

 

Apgyvendinimas ir kambarių rezervavimas: tik telefonu arba el. paštu  

Sodyba “Saulėtas Bebras”   +370 687 14598    jolanta.zotkeviciene@gmail.com 

mailto:welshcorgiclublt@gmail.com
http://www.welshcorgi.lt/
https://www.facebook.com/sunnybeaver2017/

