P Ř I H L Á Š K A - Dogshow Džbán 2018
Plemeno………………………………………….........

Barva: ............................................

Pohlaví: *

1.) pes

Druh srsti: * 1.) krátká
4.) hladká

Velikost: *

Třída: *

2.) fena

2.) dlouhá

3.) hrubá

5.) bez srsti

1.) velký

2.) střední

3.) malý

4.) trpasličí

6.) standard

7.) toy

8.) 1,5-2,5 kg

9.) 2,5-4,5 kg

5.) králičí

1. štěňat (4 - 6 měs.)

5. otevřená (od 15 měs.)

2. dorostu (6 - 9 měs.)

6. pracovní (od 15 měs.)

3. mladých (9-18 měs.)

7. vítězů (od 15 měs. s titulem Národní vítěz, Klubový
vítěz, Vítěz speciální výstavy, šampion, EV, SV)
8. veteránů (od 8 let)

4. mezitřída (15-24 měs.)

Rozhodující je věk v den konání výstavy. Pro třídu pracovní doložte fotokopii Certifikátu zkoušek, pro
třídu vítězů fotokopii šampionátu.
Jméno psa a chovatelské stanice ____________________________________________________
Datum narození ______________________číslo zápisu __________________________________
Otec ___________________________________________________________________________
Matka __________________________________________________________________________
Chovatel ________________________________________________________________________
Majitel :
Jméno _________________________________Příjmení __________________________________
Spolumajitel ______________________________________________________________________
Ulice a číslo ______________________________________________________________________
PSČ ________________________ Město ______________________________________________
e-mail___________________________________ Telefon__________________________________

PRO KAŽDÉHO PSA VYPLŇTE PROSÍM SAMOSTATNOU PŘIHLÁŠKU !!
Svým podpisem stvrzuji, že jsou mi známy výstavní podmínky. Neúčast na výstavě neopravňuje ke
vrácení výstavního poplatku.

V _________________ dne ______________

* vhodné označte

______________________
(podpis vystavovatele)

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ
Chovatelská skupina:
(soutěží min. 3 jedinci téhož plemene a variety z jedné chovné stanice, kteří byli posouzeni na této
výstavě, pocházející min. od 2 různých otců nebo matek. Přihlašuje chovatel.)

Název chovatelské stanice ________________________________________________
Plemeno ______________________________________________________________
Jméno chovatele _______________________________________________________
Nejlepší pár psů:
(soutěží pes a fena téhož plemene a variety v majetku jednoho vystavovatele, kteří byli posouzeni na
této výstavě)

Jméno psa_____________________________________________________________
Jméno feny ____________________________________________________________
Majitel ________________________________________________________________
Plemeno ______________________________________________________________
Soutěž mladých vystavovatelů:
Jméno soutěžícího ____________________________________Datum nar.__________
Kategorie, do které se hlásíte _______________________________________________
Pes – plemeno, jméno ____________________________________________________
Výstavní poplatky
První pes jednoho
majitele
Druhý a každý
další pes
Štěňata, dorost,
veteráni
soutěže

Krajská výstava
do 20.7.
do 31.7.

Klubová výstava
do 20.7.
do 31.7.

450

500

550

600

400

450

500

550

350

350

450

450

150

150

150

150

V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být
považováni za prvního psa.

Provedení platby:
Poštovní poukázkou nebo převodem na účet.

Zde nalepte prosím doklad o zaplacení
Poplatku. Přihlašujete-li se v e-mailu
přiložte naskenovaný doklad.

Adresa majitele účtu: Ing. Lucie Vynikalová
U Sušičky 63
154 00 Praha 5

Účet číslo : 115-1570970257/0100
Variabilní symbol : telefonický kontakt uvedený v přihlášce
Při převodu na účet uveďte prosím ve sdělení pro příjemce jméno majitele psa.

