PŘIHLÁŠKA

OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
spojená s Klubovou speciální výstavou se zadáním titulu „Klubový vítěz“
Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze,
Klubovou výstavou se zadáním titulu „Klubový vítěz“
Klubu chovatelů anglického mastifa
Klubovou výstavou bez zadání titulu „Klubový vítěz“
Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha,
Klubovou výstavou bez zadání titulu „Klubový vítěz“ Fila Brasileiro Clubu
a Klubovou výstavou bez zadání titulu „Klubový vítěz“ Klubu ČAU-ČAU, spolek

Kutná Hora – Kačina 25. května 2019
Uzávěrka přihlášek:
1/ 1. 4. 2019
2/ 22. 4. 2019

Vyplňujte čitelně (strojem nebo hůlkovým písmem) podle PP. Vhodné zakroužkujte.

PLEMENO:

POHLAVÍ:
PES

FENA

Třída: (pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy).
Štěňat

Dorostu

Mladých

Mezitřída

Otevřená

Pracovní

Vítězů

Veteránů

4-6 měs.

6-9 měs.

9-18 měs.

15-24 měs.

od 15 měs.

od 15 měs.

od 15 měs.

od 8 let

Jméno psa (feny) a název chovatelské stanice:
Číslo zápisu (ČLP):                                                                                vržen(a):
Otec:                                                                                              
Matka:
Příjmení a jméno chovatele:
Příjmení a jméno majitele:
Adresa majitele:

PSČ:                   Místo:                                                             Telefonní a e-mailový kontakt:

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku podle průkazu původu!
Bez oboustranné fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata!
Pro zařazení do třídy pracovní je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce
(vydává viz propozice) a do třídy vítězů nutno přiložit kopii diplomu nebo doklad o titulu

Podle propozic poukazuji tyto poplatky:

Za prvního psa (včetně katalogu a parkovného):

......................................................Kč

Za další psy:

......................................................Kč

Štěně, dorost a veteráni:

......................................................Kč

Inzerce:

......................................................Kč

Celkem:

..................................................... Kč

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení výstavních poplatků.

Prohlašuji, že jsou mi známa všechna ustanovení propozic, a že se jim podrobuji.
Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu,
toto stvrzuje svým podpisem.
Potvrzuji, že výše uvedené údaje odpovídají pravdě.

Přihlášku zasílejte na adresu:

Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora - 284 01
tel.: 778 528 088

V........................................................... dne...............................................

podpis…………………….........................……

Zde nalepte doklad
o zaplacení poplatků

