ROČENKA 2016
Vážení členové klubu i příznivci plemene,
náš klub, stejně jako v letech předešlých, připravuje i tento rok vydání Ročenky 2016.
Ročenka bude obsahovat tradiční informace, kam samozřejmě patří shrnutí chovu
bearded collií v České republice, vyhodnocení celoročních klubových soutěží, galerie
výstavních i sportovních vítězů i kompletní reportáže včetně fotografií z klubových akcí.
Srdečně uvítáme jakékoliv příspěvky, ať už reportáže z kynologických akcí, články o
chovatelské problematice, zdraví či fotografie k ilustračnímu účelu.
U zvířat uchovněných v roce 2016 bude kromě standardně uváděných informací
zveřejněna i fotografie (bude použita ta, která byla zaslána pro prezentaci na
webových stránkách – pokud si majitel přeje použít jinou fotku, do termínu uzávěrky ji
pošle na kontaktní email Ročenky 2016).
Pokud jste majitelem krycího psa, který byl využit v roce 2016 zahraničním chovatelem
ke krytí a přejete si tuto informaci zveřejnit v Ročence, nezapomeňte zaslat jméno psa,
datum krytí, jméno nakryté feny, chovatelské stanice a stát.

Galerie vítězů
Zde budou uveřejněna jména všech bearded collií, které na českých výstavách
minimálně se zadáváním CAC získali titul CA JC, CAC nebo V1 ve třídě veteránů. Za
poplatek 50,- CZK (pro členy i nečleny klubu) bude zveřejněna fotografie psa dodaná
majitelem (vzhledem k charakteru sekce doporučujeme foto psa ve výstavním postoji),
dvougenerační rodokmen, informaci, kde pes získal výše uvedený titul a plný kontakt
na majitele. Toto vše na jedné straně A5.

Galerie pracovně úspěšných bearded collií
Pro každého kdo dosáhl významného úspěchu (úspěchů) v daném roce se svou
bearded collií. (Prosíme majitele, aby opravdu uváděli úspěchy a zkoušky splněné v
roce 2016.) Za poplatek 50,- CZK (pro členy i nečleny klubu) bude zveřejněna fotografie
psa dodaná majitelem (vzhledem k charakteru sekce doporučujeme foto psa při
sportu), dvougenerační rodokmen, dosažený úspěch a plný kontakt na majitele. Toto
vše na jedné straně A5.

Fotografie Vaší bearded collie na titulní či zadní straně
AUKCE
Fotografie na titulní straně ročenky – celobarevná, podmínka: fotografie vyobrazuje
pouze příslušníka (psa nebo fenu, popř. více jedinců) plemene bearded collie bez
člověka. Fotografie v rozlišení alespoň 300 dpi (kvalita bude ještě posouzena
tiskárnou).
Na druhé straně obálky bude uvedeno jméno psa + jméno majitele,

popř. další informace dle požadavku majitele (bude se jednat jen o tiráž zabírající cca
¼ strany).
Vyvolávací cena: 1000,- Kč
Fotografie na zadní straně ročenky – celobarevné, podmínka: fotografie vyobrazuje
pouze příslušníka (psa nebo fenu, popř. více jedinců) plemene bearded collie možno i
s člověkem. Fotografie v rozlišení alespoň 300 dpi (kvalita bude ještě posouzena
tiskárnou).
Na druhé straně obálky bude uvedeno jméno psa + jméno majitele, popř. další info
dle požadavku majitele (bude se jednat jen o tiráž zabírající cca ¼ strany). Vyvolávací
cena: 500,- Kč
Průběh aukce: Aukce bude probíhat přímo na klubových internetových stránkách
online. Aukce se uzavírá dne 31. 1. 2017! Vítěz je povinen zaslat Pavlíně Dohnalové
fotografii a provést platbu na účet klubu nejpozději do 14-ti dnů od ukončení aukce. V
případě, že vítěz nezašle fotografii nebo platbu, bude automaticky osloven 2. v pořadí.

Ceník inzerce v ROČENCE
Členové KCHBC: 1 strana inzerce A5 - 300,- Kč, dvoustrana A5 - 400,- Kč, každá další
strana A5 - 200,- Kč
Nečlenové KCHBC: 1 strana inzerce A5 - 600,- Kč, dvoustrana A5 - 800,- Kč, každá další
strana A5 - 400,- Kč (v ceně je 1 ks Ročenky pro inzerenta vč. poštovného)
Poznámka k zasílání fotografií: zasílejte pouze digitální fotografie o rozměrech
minimálně 1600 x 1200 pixelů při použití běžné komprese (velikost souboru cca
850kB).
Kontaktní osoba: Pavlína Dohnalová, tel.: 739 432 127
Kontaktní e-mail: rocenka.kchbc@seznam.cz
Číslo účtu pro přijímání plateb: 2024768339/0800
Uzávěrka pro zasílání podkladů: 15.

1. 2017

Při platbě uveďte do účelu platby své jméno a pozn. ROČENKA, variabilní symbol 06.

Za výbor KCHBC Pavlína Dohnalová

