PŘIHLÁŠKA

Klubová výstava retrieverů
Brno – Žebětín, jezdecký areál Eliot

s o b o t a 8.9.2018 a neděle 9.9.2018
Níže uvedeného psa hlásím na tyto výstavní dny – zakroužkujte zvolenou variantu:

SOBOTA
8.9.2018

NEDĚLE
9.9.2018

OBA VÝSTAVNÍ DNY
8. a 9.9.2018

Plemeno_____________________________________

Pohlaví – zakroužkujte zvolenou variantu:

PES

FENA

Třída – zakroužkujte zvolenou variantu:

baby

dorostu

mladých

mezitřída

otevřená

pracovní

veteránů

čestná

vítězů

Jméno psa a název
chov.stanice:___________________________________________________________________________
Datum narození:______________________Zapsán (ČLP/.../...):_____________________________________________
Získané výst.tituly (pokud má Ch.,ICh.):___________________________________________________________________
Otec:________________________________________________________Zapsán (ČLP/.../...):________________________
Matka:______________________________________________________ Zapsán (ČLP/.../...):________________________
Chovatel (jméno a příjmení):_____________________________________________________________________________
Majitel ( jméno a příjmení,vč.přesné adresy):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________
POZOR!! POTVRZENÍ PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY A VSTUPNÍ LISTY JSOU ZASÍLÁNY POUZE E-MAILEM.
Telefon (doporučujeme zadat pro urychlení řešení případných problémů):
_______________________________________
Členské číslo RK CZ ( pokud je majitel členem RK CZ a hradí nižší výstavní poplatek):________________________________

SOUTĚŽE
Nejkrásnější pár psů
Plemeno:_____________________________________________________________________________________________
Jména psů____________________________________________________________________________________________

Nejlepší chovatelská skupina
Chovatelská stanice

______________________________________________________________________________
Plemeno_______________________________________________________________________________
Jména psů______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Nejlepší plemeník
Jméno psa a název CHS
_________________________________________________________________________
a jeho potomků _______________________________________________________________________
Dítě a pes
Jméno dítěte + jméno a název chov.stanice psa__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
Za prvního psa.............................................Kč
Za druhého psa............................................Kč
Za štěně,dorost.............................................Kč
Za tř.čest. a mimo konkurenci.....................Kč
Za soutěže......................................................Kč
CELKEM:.........................................Kč
UPOZORNĚNÍ: Psa přihlášeného do třídy baby, dorostu, čestné a veteránů nelze považovat za prvního
přihlášeného psa.

Pro každého přihlášeného psa vyplňte samostatnou přihlášku. Před jejím vyplněním si pečlivě
prostudujte propozice.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat neúplné a nečitelné přihlášky nebo přihlášky, ke kterým nebude přiložena
kopie dokladu o zaplacení nebo kopie průkazu původu.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
Souhlasím se zpracování svých osobních dat za účelem přihlášení na výstavu a uveřejněním svého jména a adresy
v katalogu výstavy. Souhlasím se zasláním informací týkajících se dalších ročníků klubové výstavy retrieverů.

V..........................................dne......................................podpis.............................

Tuto stránku není třeba tisknout ani zasílat – vytiskněte si pouze první dvě a šetřte přírodu.
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU (ČI PŘIHLÁŠKY) S OBOUSTRANNOU KOPIÍ PRŮKAZU PŮVODU
PSA A DOKLADEM O ZAPLACENÍ (stačí printscreen z i-bankingu) ZAŠLETE NA
NÁSLEDUJÍCÍ ADRESU:
V PŘÍPADĚ ŽE HLÁSÍTE PSA DO PRACOVNÍ TŘÍDY, PŘILOŽTE KOPII CERTIFIKÁTU, V PŘÍPADĚ ŽE PSA
HLÁSÍTE DO TŘÍDY VÍTĚZŮ, PŘILOŽTE POTVRZENÍ O ZÍSKANÉM TITULU ČI ŠAMPIONÁT U.

Ing. Tereza Kunčíková
Preslova 87
602 00 Brno
Email: matrika@retriever-klub.cz

