Přihláška na Oblastní klubovou výstavu kníračů
ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 8. 6. 2019
Pohlaví
pes

Velikostní ráz
fena

malý

střední

velký

Barevný ráz

bílý

štěňat

čstř

dorostu

mezitřída

otevřená

Za 1. psa a katalog
Za 2. a dalšího psa
Dítě a pes

p+s

veteránů

pracovní

čestná

vítězů

Vhodné zakřížkujte
Jméno a
chov. stanice psa:
Datum narození:
Zkoušky:
Otec psa:
Matka psa:
Chovatel (jméno a adresa):

DÍTĚ A PES:
Jméno a věk dítěte (3 - 9 let):
Jméno psa:
Upozornění: Přihlašování do soutěže Dítě a pes v den výstavy není možné z důvodu
zajištění potřebného množství cen pro děti.
!! Upozornění – jako poplatek za prvního psa nelze použít jedince přihlášeného do
třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné!!

Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Člen klubu
Ostatní

černý
Třídy
mladých

SOUTĚŽE:

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavních poplatků. Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.
K řádně vyplněné přihlášce přiložte: oboustrannou fotokopii průkazu původu psa,
do třídy pracovní - certifikát o složené zkoušce (pro VK platí pouze velký certifikát),
do třídy vítězů - doklad o uděleném titulu, potvrzení o uhrazení vstupních
poplatků!

Přihlášku a další náležitosti zašlete poštou nebo e-mailem:

Č. zápisu:
Tituly:

Ing. Magda Ludíková, Hornická 52, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
dikon@seznam.cz
Potvrzení o přijetí přihlášek nebude zasíláno.

Platbu poplatků proveďte pouze na účet Beskydské pobočky:
670100-2208661448/ 6210

Majitel - jméno:
Majitel - adresa:
Majitel - email:

Výstavní poplatky:
Dítě a pes:
Inzerce:

var. symbol 12019
var. symbol 22019
var. symbol 32019

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a budu se jimi řídit. Souhlasím s uvedením
své adresy v katalogu.

Datum:

Podpis:

Pokud nebude přiložena kopie potvrzení o získaném titulu, resp. o vykonané zkoušce, bude
jedinec zařazen do třídy otevřené.
Mimo podpisu vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem.

Zde nalepte kopii dokladu o zaplacení
Příkaz k úhradě není dokladem.
Přihláška je bez nalepené kopie neplatná!

