
P Ř I H L Á Š K A
Klubová výstava bílých švýcarských ovčáků

Místo konání : Česká Skalice Dne: 14.9. 2019

Srst* : Pohlaví* :

Třída*:

polodlouhá / dlouhá

štěňat (4-6 měsíců) dorostu (6-9 měsíců)
mladých (9-18 měsíců) mezitřída (15-24 měsíců)
otevřená (od15 měsíců) pracovní (od 15 měsíců)
vítězů (od 15 měsíců veteránů (od 8 let)
čestná (od 15 měsíců)

fena / pes

Jméno psa a chovatelská stanice ............................................................................................................

Registrační číslo (T.Č.) : .................................................. Narozen : ..................................................
Otec : ......................................................................................
Matka :
Chovatel :
Majitel : ......................................................................................
Adresa : ......................................................................................

PSČ : ...........................................

Telefon: ............................................ E-mail: ....................................................

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

Soutěž o nejkrásnější pár: Jméno psa: .......................................................................................
Jméno feny: .......................................................................................

Soutěž o nejlepší chovatelskou skupinu : .......................................................................................

Soutěž o nejlepšího plemeníka : .......................................................................................

Soutěž dítě a pes / mladý vystavovatel: Jméno psa : ...........................................................................
Jméno dítěte a věk: ...........................................................................

Přihlášku vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné, nebo neúplně vyplněné přihlášky nebudou akceptovány.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pes může být přihlášen pouze do jedné výstavní
třídy. U třídy pracovní nutno přiložit fotokopii dokladu o vykonané zkoušce (ZM, ZVV1, ZPU2, IPO1), u třídy vítězů
udělení titulu (Národní vítěz, VSV, KV, Šampion země). Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze
v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena
oboustranná fotokopie průkazu původu s vypsaným majitelem psa + doklad o platbě. Pokud bude některý z
požadovaných dokladů chybět, přihláška nebude přĳata. Přeřazování psů do jiných tříd po uzávěrce není možné.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a podrobuji se jim.

Podáním přihlášky k výstavě uděluji organizátorovi výstavy KBO z.s. souhlas k použití osobních údajů - jméno a
příjmení, adresa, pořizování fotografií nebo filmových záznamů - za účelem uvedení údajů v katalogu
vystavovatelů, na výstavním posudku a v případných dalších dokumentech, a s publikací těchto údajů v tištěné nebo
elektronické podobě na intenetu pro potřeby KBO z.s.

Další informace budou zveřejněny na www.bily-ovcak.cz Přihlášky zaslané po termínu poslední uzávěrky nebudou
přĳaty. I. UZÁVĚRKA: 19.7. 2019, II. UZÁVĚRKA: 16.8. 2019.
Přihlášky zasílejte buď na e-mail: pecarova.kbo@seznam.cz, jako předmět uvádějte “přihláška na výstavu”, nebo
poštou na adresu : Lenka Pecárová, Chlístovice 79, Kutná Hora 284 01

*HODÍCÍ SE ZAKROUŽKUJTE

......................................................................................

......................................................................................


