PŘIHLÁŠKA
KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
VE DNECH 17. - 18. května 2014
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOB, Klubový vítěz pes/fena
a Vítěz speciální výstavy pes/fena
oba dny

pouze 17. května

pes
štěňat
dorost

pouze 18.května
fena

(od 4 do 6 měsíců)
(od 6 do 9 měsíců)

vítězů *

(od 15 měsíců)

pracovní *

(od 15 měsíců)

mladých

(od 9 do 18 měsíců)

veteránů

(od 8 let)

mezitřída

(od 15 do 24 měsíců)

čestná *

(od 15 měsíců)

otevřená

(od 15 měsíců)

tiny baby

(2 – 4 měsíce)

Psi musejí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den výstavy.
* Třída čestná je přístupná pro psy a feny, kteří získali titul ICH, CH, NV, KV, Vítěz speciální výstavy. V této třídě
se zadává pouze pořadí bez nároku na titul.
* Pro třídu vítězů a čestnou třídu doložte kopii získaného ocenění ICH, CH, NV, KV, Vítěz speciální výstavy, pro
třídu pracovní kopii ceritfikátu o složené zkoušce. Bez doložení těchto dokladů bude pes, fena přeřazen do třídy
otevřené.

Jméno psa: …………………………………………………………………………………….
Zkratka pl. knihy, č. zápisu: ……………………...........................................................…
Datum narození: …………………...............…
Tituly: …………………………………………………………………………………………..
Otec: ……………………………………………………………………………………………
Matka: ………………………………………………………………………………………….
Chovatel: ………………………………………………………………………………………
Majitel: …………………………………………………………………………………………
Ulice a číslo: ………………………..…………………………. …………………………….
Město: …………………………………………………………… PSČ: …………………….
E-mail: ……………………………………………. Tel.: …………………………………….
Souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy ve výstavním katalogu : ANO/NE

Uzávěrky přihlášek:
1. uzávěrka
11. 4. 2014
2. uzávěrka
25. 4. 2014

Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
Za prvního psa (včetně katalogu): ………………………
Bankovní spojení:
Za další psy: ………………………………………………
231363802/0300
Inzerce: ……………………………………………………
IBAN:
CELKEM: ………………………………………………….
CZ9203000000000231363802
SWIFT: CEKOCZPP

Při přihlášení více psů jednoho majitele plaťte výstavní
poplatky jednou složenkou nebo příkazem k úhradě.
Přihlášku vyplňte strojem nebo tiskacím písmem.
K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa.

Zde nalepte doklad
o zaplacení
Bez dokladu o zaplacení
nebude pes přijat
na výstavu !!!

Jako VS uvádějte své telefonní číslo!

Pro platby ze zahraničí prosím zaškrkněte poplatky OUR (všechny poplatky hradí
plátce)!
Upozornění pro členy klubu platící ze zahraničí - v případě, že bude bankou
účtován klubu poplatek za zahraniční platbu, zavazuje se člen klubu tento
poplatek uhradit nejpozději v den konání výstavy.

Přihlášku na výstavu zašlete na adresu:
Ing. Andrea Šibalová
Strážovice 195
696 38
mobil: +420 777 207 007
e-mail: prihlasky.kchrr@seznam.cz

V ……………………. dne …………………..

Podpis: ……………………………………

