Klubová výstava KCHHMO z.s.
30. dubna 2017 - Kelč

PŘIHLÁŠKA
1. uzávěrka: 28.2.2017

2. uzávěrka: 28.3.2017

3. uzávěrka 10.4.2017
doporučeně dat.razítka

Plemeno:
pes

Třída :

fena

štěňat

4 až 6 měsíců

vítězů

dorostu

6 až 9 měsíců

pracovní od 15 měs. – kopie certifikátu !

mladých

9 až 18 měsíců

veteránů od 8 let

mezitřída 15 až 24 měsíců
otevřená

čestná

od 15 měs. - kopie titulu !

od 15 měs. - kopie titulu !

od 15 měsíců

Vhodné zakřížkujte. Rozhodující pro zařazení do třídy je věk psa v den konání výstavy.

Jméno psa a chov. stanice
:
Datum narození :

Zkr. Pl. knihy a č.zápisu :

Otec :
Matka :
Chovatel :
Majitel :

Příjmení, jméno
ulice, č.p.
PSČ

Město

Údaje telefon a e-mail nebudou zveřejněny, slouží výhradně pro potřeby vyřízení přihlášky a zaslání vstupního listu (čitelně
prosíme):

telefon

e-mail
PRO KAŽDÉHO PSA VYPLŇTE PROSÍM SAMOSTATNOU PŘIHLÁŠKU !!!

Přihlášku vyplňte psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně
vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce je nutno přiložit: oboustrannou fotokopii
průkazu původu psa, kopie dokladů opravňující pro zařazení do třídy pracovní či vítězů a kopie dokladu o
zaplacení výstavního poplatku. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes získal
předepsaný titul, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Ve výstavním poplatku je zahrnuto vstupné
pro 1 osobu na 1 přihlášeného psa.

Soutěže:
Nejkrásnější pár :

Plemeno:
Příjmení, jméno majitele:
Pes:

Chovatelská sk :

Fena:

Plemeno, chovatel:
Název chovatelské stanice:

Dítě a pes:

Plemenník:

Přílohy k přihlášce :

Příjmení, jméno, datum narození:

Plemeno:

Jméno plemenika :

Plemeno:

kopie obou stran Průkazu původu (ne z fotoaparátu)
kopie udělení titulu pro třídu vítězů nebo třídu čestnou
kopie certifikátu pro pracovní třídu
kopie dokladu o zaplacení (převodem nebo složenkou)
,- Kč za prvního psa

Poplatky :

,- Kč za další psy
,- Kč za soutěže
,- Kč inzerce

,- Kč celkem
Způsob úhrady :

převodem z účtu č. :

dne:

složenkou
Při převodu na účet uveďte do poznámky (ve sdělení pro příjemce) příjmení a jméno majitele psa.

Bankovní spojení :

FIO, č.ú. 2900740273/ 2010 var.symbol:

Vaše telefonní číslo ,spec.symb.300417

V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou
výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení výstavního poplatku.
Rozhodující pro rozlišení plateb při I., II.a III. uzávěrce je datum zadání platby / poštovního razítka na obálce s přihláškou.

Adresa pro zasílání
přihlášek :
poštou doporučeně na adresu: Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, kopie dokladů opravňující pro zařazení do třídy
pracovní či vítězů a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku. Bez těchto příloh nebude přihláška přijata!
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes získal předepsaný titul, bude zařazen do třídy otevřené.

Vstupní list požaduji zaslat *):

poštou

e-mailem

*) vhodné označte

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy, a že se jimi budu řídit. Souhlasím se
zveřejněním jména a adresy v katalogu.

V:

dne :

podpis :

