
Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu 

 

 
 

a 
Okresní myslivecký spolek Kladno 

 
pořádají 

 

dne 21. 9. 2019 
v honebním revíru Soukromé myslivecké společnosti Křídež 

 
PŠOVLKY 

 
POHÁR ŘÁDU SVATÉHO HUBERTA 2019 
 
Zkouší se podle zkušebního řádu pro MS Sv. Huberta, který je k dispozici na stránkách 
www.radsvatehohuberta.cz > Pořádané akce > Pohár sv. Huberta. 
 
Lovci musí mít všechny nezbytné doklady, umožňující lov s palnou zbraní. 
 
Sraz účastníků:  v 8.00 hodin v Pšovlckém hostinci (GPS 50.106648, 13.595138). 
 
Na místě bude provedena veterinární kontrola, nástup a rozlosování do skupin (ZV). 
Předpokládané ukončení akce 17.30 hod. 
 
Veterinární podmínky:  Psi pocházející z ČR musí mít očkovací průkaz nebo pas obsahující 

záznam, že pes má v době přemístění na akci platné očkování 
proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a 
Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.  

 
Startovné:  500 Kč za start na soutěži. + 150.- Kč stravné (snídaně, oběd). 

Členové MS Křídež hradí pouze stravné. 
 
Uzávěrka přihlášek:  do obsazení soutěže. 
 
Způsob přihlášení:  cyrilometodejskakomenda@radsvatehohuberta.cz  
  
Pořadatel neručí za zranění či ztrátu psa během soutěže, ani za případné škody, psem 
způsobené. 
 
 



UPOZORNĚNÍ:  
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  je nezbytné, aby startující 
udělil organizátorům souhlas, aby za účelem administrace zkoušky zpracovávali nejnutnější 
osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli uvést jméno a adresu vystavovatele v hlášení 
výsledků, které zasílají na zastřešující organizace a aby případně mohli zveřejnit fotografie, 
spojené s účastí na této zkoušce. Jako Subjekt údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas 
kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování 
osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného souhlasu.  
Dále je nutné, aby startující udělil organizátorům souhlas ke zveřejnění osobních údajů, které 
jsou součástí výsledkové listiny a veškeré zvukové a obrazové záznamy pořízené během 
soutěže. 
 

 

 
 
 

LOVU  ZDAR  ! 


