PŘIHLÁŠKA LOUNY 9.9.2018
IV. Krajská výstava psů všech plemen mimo NO,
českých teriérů a plemen zastřešených Klubem pinčů ČR
Klub chovatelů českých teriérů – klubová výstava s CAC, bez klub.vít.)
Klub pinčů ČR – klubová výstava s CAC, bez klub.vít)
UZÁVĚRKA:

Výstavní poplatky
Za prvního psa
Za dalšího psa
Třída dorostu
Třída štěňat
Třída čestná, veteránů
Soutěže
Divácká soutěž

I.12.8.2018

II. 19.8.2018

III. 26.8.2018

I.uzávěrka II.uzávěrka III.uzávěrka (DogOffice)
450,-Kč
400,-Kč
200,-Kč
200,-Kč
200,-Kč
200,-Kč
50,-Kč

500,-Kč
450.-Kč
250,-Kč
250,-Kč
250,-Kč
250,-Kč
50,-Kč

550,-Kč
500,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
50,-Kč

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v
průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např.
doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu
PLEMENO……………………………………………………………..*PES
* FENA
*Druh srsti:
krátká
dlouhá
hrubá
*Varieta:
bez srsti
osrstěná
*Velikost
velký
střední
malý standard trpasličí
králičí
toy
*Váhová kategorie pro plemena Papillon a Phaléne do 2,5kg - nad 2,5kg
*Výstavní třídy:
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída otevřená
vítězů
Čestná
veteránů
4-6 m. 6-9 m.
9-18 m.
15-24 m.
od 15 m.
od 15 m. od 15 m. od 8 let
Třída pracovní - přiložit opravňující kopii certifikátu
Třída vítězů
- přiložit opravňující kopii titulu
Třída čestná
- přiložit opravňující kopii titulu CH, ICH

Jméno a CHS psa………………………………………………………………
Číslo zápisu……………………….…………………dat.nar…………………..
Otec…………………………………………………………………………..…..
Matka………………………………………………………………………….…
Chovatel…………………………………………………………………….……
Majitel……………………………………………………………………….…..
Ulice……………………………………..Číslo…………………………….…...
Místo……………………………………..PSČ…………………………….……
E-mail:………………………………………..Telefon:……………………….….
* vhodné zakroužkujte, vyplňte čitelně (hůlkovým písmem, počítačem
K přihlášce připojte oboustrannou kopii PP a
doklady opravňující účast ve třídě pracovní, vítězů a čestné

SOUTĚŽE
Nejlepší pár psů – plemeno…………………............…………………………..
Jména psů…………………………………………………………………………
Nejlepší chovatelská skupina- název...................................................................
Jméno majitele…………………………………………………………………….
Soutěž o divácky nejlepšího psa – plemeno a jméno psa
…………………………………………………………………………………….

Prohlašuji, že jsou mi známá ustanovení propozic, a že se jim podrobuji.
Souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy, povýstavním katalogu, s
pořizováním fotografií na výstavě a uveřejnění jména na webu výstavy.
Datum………………….

……………………………
Podpis majitele

Přihlášky:
Elektronicky: DogOffice www.dogoffice.cz
Poštou.: Helena Jeníková, V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9
Telefon: 721054058, 603917977
Info e-mail: vystavapsu@vystavalouny.cz

Výstavní poplatky převodem/složenkou na účet – 2200143523/2010
NordCoursing club z.s.
V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9

Variabilní symbol: PLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO
Zpráva pro příjemce: LOUNY A JMÉNO VYSTAVOVATELE

Přiložte doklad o zaplacení!
(Bez dokladu nebude přihláška přijata)

