PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU KRaAOP
SO 10.3.2018 – IXX. samostatná Klubová výstava psů KRaAOP,
s CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz
pro plemena jihoruský ovčák, kavkazský pastevecký pes,
moskevský strážní pes a středoasijský pastevecký pes
místo konání:
rekreační středisko ZO OS KOVO ŽĎAS, Zubří u Nového Města na Moravě, kraj Vysočina
uzávěrky:
I. 2.2.2018
II. 23.2.2018
zadávané tituly: CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB
PES:
Plemeno: ……………..……………………….....................................................................................................................
Jméno psa: ..…………………….……………….................................................................................................................
Číslo zápisu: ………………...……………………………………..………………………..………..…………………………….………………………
Datum narození: ……………….………………………………………………………………………………………………..…..………………….…
U import.psů původní č. a zkratka plem.knihy: ………………….…..……………………………..…………………….………………..
Pohlaví: …………………………………………………………………
Otec: ……………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………..
Matka: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Chovatel (jméno): …………………………..……….………………….……………………….………………..……………..…………….………
MAJITEL:
Jméno, příjmení: …………..………............................................................................................................................
Adresa vč. PSČ: ……………………………......................................................................................................................
Telefon:………………..…………………...…

E-mail:…………..………………..….…………. @ .............................................

PŘIHLAŠUJI PSA / FENU DO TŘÍDY:

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

štěně

4 - 6 měsíců

za 1. psa

dorost

6 - 9 měsíců

za druhého a dalšího psa

mladých

9 - 18 měsíců

za štěně, dorost, veterána

mezitřída

15 - 24 měsíců

za inzerci, reklamu

otevřená

nad 15 měsíců

vítězů

nad 15 měsíců

veteránů

od 8 let

k zařazení do třídy vítězů je nutno doložit
potvrzení o získání titulu!

Celkem

Poplatky zasílejte na účet Klubu ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.:
číslo účtu:
banka:
IBAN:
BIC:
Variabilní symbol:
Zpráva pro příjemce:

251 881 412 / 0300
ČSOB a.s. - divize ERA
CZ61 0300 0000 0002 5188 1412
CEKOCZPP
05
jméno přihlášeného psa / feny

Důležité upozornění: Při přihlašování více psů nelze štěně, dorost a veterána považovat za 1. psa.

Pokyny pro vyplnění přihlášky:
Pro každého psa:
- vyplňte samostatnou přihlášku
- přiložte oboustrannou kopii PP
- přiložte kopii dokladu o úhradě výstavního poplatku
Přihlášky vypisujte na počítači nebo čitelně hůlkovým písmem.
Přihlášky lze zasílat poštou nebo e-mailem. Přijetí přihlášky bude potvrzeno výhradně e-mailem.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nesprávně vyplněnou nebo nedoručenou přihlášku.
Nečitelné přihlášky, přihlášky bez přiložené oboustranné fotokopie PP nebo bez přiloženého dokladu o
zaplacení výstavního poplatku nebudou přijaty.
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes je šampion, popř. NV, KV (pro třídu
vítězů) bude pes zařazen do třídy otevřené.
Fotokopie rodokmenů a šampionátů se nevrací!
Majitel přihlášeného jedince podpisem přihlášky souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a s využitím
údajů obsažených v přihlášce a materiálů k přihlášce přiložených k realizaci a propagaci akce organizátorem.
Při účasti na akci majitel přihlášeného jedince souhlasí i s pořízením podobizny, obrazového snímku, případně
obrazového a zvukového záznamu jeho osoby a psa/feny k propagaci akce, jakož i k dalšímu použití
organizátorem a to v tiskové i elektronické podobě.
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, FCI a propozic a je
povinen se jimi řídit.

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.

Datum: …………………………….…………………….……......

Podpis: …………………….……………………..……………………….

Přihlášku včetně povinných příloh zašlete poštou nebo e-mailem:
poštou na adresu:

Olga Klegová
Jakubská 39
710 00 Ostrava

e-mail:

klubkraop@seznam.cz
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