PŘIHLÁŠKA

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Mladá Boleslav
1. 5. 2016

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Jihlava
9. 7. 2016

II. KLUBOVÁ VÝSTAVA
Hluboká nad Vltavou
9. 10. 2016

Vybranou možnost označte viditelným způsobem – zatržením, kroužkem, jinou barvou, tučně, podtrženě, atd.

Pohlaví:

pes

fena

Třída:
Jméno psa včetně názvu CHS:
PK a číslo zápisu:
Datum narození psa:
Jméno otce:
Jméno matky:
Chovatel (příjmení a jméno):
Majitel (příjmení a jméno):
Adresa majitele, včetně PSČ:
E-mail a telefon:
Adresa webových stránek:
S

O

U

T

Ě

Ž

E

(vyplňte název CHS nebo jména obou psů v páru), soutěže o nejlepšího otce a matku jsou součástí pouze I. KV v Mladé Boleslavi

Chovatelská skupina:
Nejhezčí pár psů:
Nejlepší otec:

Nejlepší matka:
Následující soutěže jsou zdarma, vyplňte jméno účastníka a jeho věk – jméno psa není nutné:

Dítě a pes
Junior handling (vyplňte jméno účastníka do příslušné kategorie)

Para handling (vyplňte jméno účastníka do příslušné kategorie)

1. kategorie:

1. kategorie:

2. kategorie:

2. kategorie:

- Přihlášky se vyplňují na počítači, psacím strojem nebo hůlkovým písmem - čitelně
- Každý pes má svou vlastní přihlášku. Soutěže je možné vyplnit pouze na jednu přihlášku v případě hlášení více psů
- Za nesprávně (chybně) vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost.
- K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata.
- K přihlášce je nutno přiložit kopii průkazu původu, pro zařazení do třídy vítězů kopii šampionátů, pro zařazení do tř. pracovní příslušný certifikát vydaný ČMKU!

Přihlášením na výstavu majitel souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů partnerům akce.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím s uvedením své adresy v katalogu výstavy.
Datum: ...............................................................................

Podpis: ...............................................................................

Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Za prvního psa:
Za druhého a dalšího psa:
Soutěže:
Inzerce, reklama:

Upřednostňují se platby převodem z účtu

2024768339/0800

Číslo účtu:
Variabilní symbol: vaše telefonní číslo nebo 03
Poznámka k platbě: druh výstavy – jméno majitele

Nemám přístup na internet, prosím o zaslání potvrzení o příjetí přihlášky poštou na mou adresu:

ANO

Kompletní přihlášky zasílejte na adresu: Petra Kratochvílová, Slavňovice 2, 391 61 Opařany ,
Více informací na tel.: 728 983 030, e-mail: kratochvilova.p@post.cz

