
Tisztelt Kiállítók! 

Korábban értesítettük Önöket, hogy a Salgótarjánban 2020. március 29-én rendezendő CAC Kutyashow 
a koronavírus járvány miatt elmarad. Mérlegeltük a lehetőségeinket, melyeket korlátoz a helyszínként 
szolgáló strand nyitvatartása, illetve az őszi rendezvények sokasága. Végül úgy döntöttünk, hogy az 
idén Salgótarjánban nem tartjuk meg a CAC Kutyashow-t. 

A nevezési díjakat – az ügyviteli költségekkel csökkentve – visszautaljuk. Mit jelent ez? Nekünk minden 
átutalt nevezési díjra ki kell állítani a számlát, ezután a számlát vissza kell vonni, majd kiszámlázni az 
ügyviteli költséget. Rengeteg adminisztráció jár ezzel 500 nevezett kutya esetén, amit vállalunk. 
Szeretnénk mindenkivel megértetni, hogy egyesületünk anyagi helyzetét az összes ügyviteli költség 
viselése megingatná. Kérjük annak szíves megértését, hogy a „vis major” helyzetre tekintettel a 
terheket Önökkel közösen szeretnénk viselni. 

Hogyan számolunk? Egy kutya nevezése esetén az átutalt nevezési díjból 500 Ft-ot levonunk, a többit 
visszautaljuk. Aki több kutyát nevezett és fizetett egyszerre, annak az első után 500 Ft-ot, a többi után 
egyenként 250 Ft-ot vonunk le, a többit visszautaljuk.  

Aki postai csekken fizetett, azt tisztelettel kérjük, küldjön bankszámla adatokat, ahová a nevezési díjat 
visszakéri a fenti feltételek mellett (értesítési cím: info@onlinenevezes.hu). 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! Várunk mindenkit szeretettel 2021-ben a 10. 
jubileumi CAC Kutyashow-n Salgótarjánban! 

 

Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete elnöksége 

 

Dear Exhibitors, 

We have already informed you that due to the COVID-19 situation we must cancel the CAC Dogshow 
to be held on 29 March 2020 in Salgótarján. After considering our opportunities limited by the 
operation period of the venue, the city beach, as well as the numerous dog shows to be held in the 
autumn, we decided not to organize a CAC Dogshow in 2020 in Salgótarján. 

We will return the entry fees, but the administration cost will be deducted. What does it mean? We 
have to issue the invoices for the entry fees transferred, that we have to withdraw them, and after 
that we have to issue the invoices for administration fee. In case of 500 entered dogs it will be a lot of 
work, but we will do it. At the same time we would like you to understand that bearing the expenses 
of administration would be over the power of our association. You kindly asked to accept that due to 
a „force majeure” we would like to share the burdens with you. 

How do we calculate? We will deduct EUR 5 from the entry fee of each dog transferred to our account. 
Please consider that in case of foreign entries exchange rate difference shall come up. 

Thank you for your understanding. We are looking forward to seeing you in Salgótarján at the 10th 
Jubilee CAC Dogshow in 2021! 

 

Presisium of Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete 



 

A 40/2020. (III.11) Kormányrendelet 
rendelkezései miatt  

a március 29-re meghirdetett  

Salgótarjáni CAC Kutyashow elmarad. 

Részletek hamarosan. 

Due to the provisions of the 40/2020 (III.11.) 
Goverment Decree the Salgótarján CAC 

Dogshow to be held on 29 March is cancelled. 
Details are coming soon. 

 
 

 

 




