
Třída čestná/Honor class
od 15 měsíců/months

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK POPLATKY 1. termín  2. termín
1. termín  5. července 2020 za prvního psa 600 Kč (30 €)   950 Kč (44 €)

2. termín  2. srpna  2020 za druhého a dalšího  500 Kč (26 €)   800 Kč (38 €)

  za třídu štěňat, dorostu a veteránů  300 Kč (18 €)   500 Kč (26 €)

  soutěže 200 Kč (14 €)  500 Kč (26 €)

Adekvátní částku pošlete na účet č. 4968526379/0800. Pro zahraniční platby iban: CZ91 0800 0000 0049 6852 6379, BIC (SWIFT) GIBACZPX. Jako variabilní 
symbol uveďte vaše telefonní číslo z přihlášky. Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz nebo emailem na floracanis@seznam.cz.

MORAVSKOSLEZSKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 
5. - 6. září 2020, Výstaviště FLORA Olomouc

www.floracanis.cz floracanis@seznam.cz +420 731 031 818 Wellnerova 20, 779 00 Olomouc

Katalog /Catalogue
V den výstavy bude možné si na stránce www.floracanis.cz stáhnout katalog ve formátu pdf na daný den. Pokud Vám tato forma katalogu nestačí, můžete si objednat 
klasicky tištěný katalog za cenu 50 Kč.
It will be possible you can download  the show catalogue in the PDF format at the page www.floracanis.cz in the day of the show. If you want also the printed verison of the catalogue, you can order it for 2 €.

Objednávám tištěnou verzi katalogu / I order the printed version of the catalogue ANO/YES NE/NO

Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. 
Vystavovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail 
a telefonní číslo) a údajů o přihlášeném psu (jméno, chovatelskou stanici, datum narození, zápisové 
číslo a rodiče psa). Tyto uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení vašich 
psů na výstavu organizovanou pod záštitou ČMKJ a jejich uvedení v tištěném (elektronickém) 
katalogu. Organizátor akce ČMKJ je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji 
o vašich psech na svém webu.


