Pozvánka
na volební členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České Republice, z.s.,
která se koná v sobotu 26.6.2021 od 10:00 hodin
Místo konání: Lesní statek Bědovice, Bědovice, 517 21 Třebechovice pod Orebem
https://lesni-statek-bedovice.business.site
V souladu s NOZ je pro průběh schůze nutná nadpoloviční většina řádných členů organizace.
Pokud se nadpoloviční většina řádných členů nesejde, schůze se přeruší a znovu zahájí po
uplynutí půl hodiny, kdy už k hlasování stačí prostá většina přítomných.
Program:
1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu
2. Informace o stavu členské základny, přijímání nových členů, zproštění členství,
případně přeřazení
3. Informace o činnosti svazu (jarní seminář s Doc. Maršálkem, XXVIII.Národní
přehlídka v roce 2020 - Velká Chuchle, Výstava "Kůň 2020" v Lysé nad Labem,
hospodaření "Svazu"za rok 2020 - dotace, sazebník poplatků, podpora sportu....)
4. Zahájení voleb do předsednictva a revizní komise, jmenování volební komise,
představení kandidátů, uzavření kandidátní listiny
5. Vedení PK (kniha hříbat za rok 2020, zápis klisen do PK za rok 2020, plemenní hřebci
2021).
6. Volby do předsednictva a revizní komise
7. Plánované akce pro rok 2021
- XXIX. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab - 30.7-1.8.- Jezdecká škola
Equus Kinsky, Hradištko u Sadské
- "Země živitelka" - Výstaviště České Budějovice - 26.-31.8.
- Mezinárodní chovatelský šampionát + ISG - SK- Hřebčín Topolčianky - 1.9.- 4.9.
- Národní výstava hospodářských zvířat - Výstaviště Brno - 5.-8.9.
- výstava "Kůň 2021" - Výstaviště Lysá nad Labem - 24.-26.9.
8. Řád PK, stanovy spolku
9. Vyhlášení výsledku voleb do předsednictva a revizní komise
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Podmínkou fyzické účasti na schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR je jedna z
následujících možností :
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22
dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
ale ne více než 9 měsíců,
d) nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Všichni zúčastnění jsou s podmínkou srozuměni a svou přítomností potvrzují, že:





jim není známo, že by měli aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění,
jim není známo, že by přišli do kontaktu v předešlých 14ti dnech s osobou, která výše uvedeným
onemocněním trpí
netrpí v posledních 3 týdnech zhoršeným zdravotním stavem ve smyslu kašle, dechových obtíží či
zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů
během předešlých 14ti dnech nepobývali v zahraničí a nebyla na ně z tohoto důvodu uvalena karanténa

Mapka místa konání volební členskou schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v České Republice, z.s.,

Těšíme se na setkání s Vámi
za předsednictvo
Adam Zagóra

