PŘIHLÁŠKA:
16. BRNĚNSKÁ KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
mimo NO
spojená s krajskou klubovou výstavou klubu chovatelů teriérů se zadáváním titulů vítěz třídy, krajský vítěz a
čekatelství klubového šampionátu klubu chovatelů teriérů CCJ, CC a CCV, posuzují pan Dalibor Smékal-Bedlington
terier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Irský terier, Jack Russell Terrier, Kerry blue terier, Lakeland terier, Parson
Russell Terrier, Skotský terier, Welsh terrier, Cairn terier a West highland white terier a paní Alena Auerbach-Anglický
toy terier, Australský Silky terier, Australský terier, Border terier, Český terier, Dandie Dinmont terier, Irisch Glen of
Imaal terier, Manchester terier, Norfolk terier, Norwich terier, Patterdale terier, Sealyham terier, Skye terier a Toy
foxterier,
klubovou výstavou klubu anglického bulldoga ČR se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, klubový
vítěz, BOB,BOS, posuzuje Ing. Michal Korynta
a klubovou výstavou klubu chovatelů karelských medvědích psů a lajek bez zadávání KV, s udělením titulů
CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, posuzuje paní Lenka Frnčová
v areálu Kynologického klubu Zetor v Brně - Líšni pod Velkou Klajdovkou

27.8.2017
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

I. 14.7.2017

Plemeno: ........................................................................

II. 28.7.2017

Pes ……….

Fena ...........

Barva: .............................................................................
Druh srsti: Krátka ……., Dlouhá ……., Hrubá …….., Stockhaar ……., Bez srsti ……..
Velikost: Velký ……., Střední ……., Malý ……, Trpasličí …….., Králičí ………, Toy…………, Standart……………

Soutěž: Mladý vystavovatel 9–13 let ………….. Mladý vystavovatel 14 –17 let ……………….
jméno dítěte:…………………………………………………………………………………………………..

Třída:

……. štěňat:

4–6 měsíců

……. dorostu:

6–9 měsíců

……. mladých:

9– 18 měsíců

……. mezitřída:

15– 24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly

……. otevřená:

od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly

……. pracovní:

od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou, nutno doložit kopii
certifikátu ČMKU, ČMKJ, ČKS, MSKS

……. vítězů:

od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, národní nebo klubový
vítěz, vítěz speciální výstavy, světový vítěz, evropský vítěz

……. veteránů:

od 8 let

……. čestná:

od 15 měsíců, pouze pro účastníky klubové a speciální výstavy, kteří získali šampionát či titul
Klubový vítěz, Národní vítěz nebo vítěz speciální výstavy, světový vítěz, evropský vítěz

Jméno psa a název chovatelské stanice:
......................................................................................................................................................................
Zkr. plem. knihy, č. zápisu: .......................................................................................................................................
Datum narození: .........................................................................................................................................................
U importovaných psů rovněž pův. č. a zkratka pl. knihy: ........................................................................................
Tituly: ............................................................................................................................................................................
Otec:....................................................................................... Matka: ...........................................................................
Chovatel:.........................................................................................................................................................................
Příjmení

jméno

Majitel:...............................................................................................................................................................................
Příjmení

jméno

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulice

místo

PSČ

e-mail

telefon

Psi s kupírovanýma ušima nesmějí na kynologické akce.
Na základě sdělení Předsednictva Českomoravské kynologické unie k zákonu č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme našim pořadatelům, rozhodčím, základním organizacím a všem našim členům, že:
od 1. března 2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 zákaz propagace
týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Proto nebude na žádnou veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Zákon byl přijat
21. ledna 2004 Parlamentem ČR a 4. února 2004 podepsán prezidentem ČR. (Zákaz kupírování ušních boltců platí již od 1. 7. 1993).
Respektování tohoto zákona bude přísně kontrolováno a jeho případné porušení sankcionováno vysokou finanční pokutou.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic, a že se jim podrobuji. Přihlášený jedinec nemá provedeny úpravy exteriéru za účelem změny
vzhledu a je v majetku vystavovatele ČR.

Datum: ........................Podpis: .........................................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny
nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
PŘIHLÁŠKY zasílejte na mail, případně doporučeně na adresu:
ing.Hana Andrášková
Čejkova 30, 615 00 Brno
h.andraskova@tiscali.cz
případně na dogoffice
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
za prvního psa včetně katalogu:…………………………..
za druhého a dalšího psa:…………………………………
inzerce, reklama:……………………………………………
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže
být důvodem k nároku vrácení výstavních poplatků.
Bez kopie dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
(Adresa pro zaslání výstavních poplatků je uvedena na přední straně propozic.)

ZDE NALEPTE KOPII DOKLADU
O ZAPLACENÍ!!!

Ing.

KOPII BANKOVNÍHO PŘÍKAZU
PŘILOŽTE K PŘÍHLAŠCE!!!
(V případě jiného způsobu
bezhotovostní platby,
uveďte datum, číslo a název účtu,
z kterého byla platba provedena.)

Na později přijaté přihlášky nebude brán zřetel!!!!!!!

