kat. . :

P IHLÁŠKA na Speciální výstavu Fila Brasileiro
která se koná dne: 8. 9. 2018
v areálu ZKO Sendražice
posuzuje: Alexandre Bacci Acunha

došlo :

(BR)

ip/tet.: ......................................................
pes

fena

zkouška povahy
od 15ti m síc

t ídy:
ŠT

AT

4-6 m síc

DOROST

6-9 m síc

MLADÝCH
SENIOR

9-18 m cíc
CAJC- R

ANO
MEZIT ÍDA

nezadává se
CAC- R

od 15 m síc

OTEV ENÁ

od 15 m síc

PRACOVNÍ

od 15 m síc
+ doklad

VÍT Z

od 8 let

NE

zadává se
CAC- R
Vít z
Speciální
výstavy
BOB

od 15 m síc
+ doklad

Psi musí dosáhnout p edepsaného v ku pro za azení do t íd nejpozd ji v den výstavy.
Pro t ídu pracovní doložte kopii Certifikátu, pro t ídu vít z kopii šampionátu nebo doklad o Národním,
Klubovém vít zi, Vít zi speciální výstavy, Evropském i Sv tovém vít zi.
jméno psa a ch. st.: …………………………………………………………………………………..........................................................
zkratka PK/ .z.: ………………………………........ u imp. jedinc p vodní PK/ .z.: …………………………..................................
datum narození: ………………………………........ tituly: ………………………………………………...........................................
otec: ……………………………………………………………………………………………….............................................................
matka: ………………………………………………………………………………………………..........................................................
chovatel: ……………………………………………………………………………………………..........................................................
majitel: ……………………………………………………………………………………………............................................................
ulice, a .p.: ……………………………….….
m sto: ………………………………………............

e-mail:……………………....................
PS : …………..

telefon: …………..……............
zem : ……………………......

SOUT ŽE
Nejlepší chovatelská skupina:
Jméno chovatelské stanice: ………………………………………………………….………………….....................................................
jména ps : …………………………………………………………………………………………............................................................

Nejhez í pár ps :
jméno psa: ……………………………………………………………………………………..........................................................……..
jméno feny: …………………………………………………………………………………………..........................................................

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
P ihlášený jedinec nemá kupírované uši ani ocas a je v majetku vystavovatele R.

Datum: ……………………………

Podpis majitele psa: ……………..……………...………

Pro rozlišení plateb p i první a druhé uzáv rce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
p ihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude p ihláška p ijata.
Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou p ihlášku.

Neú ast na výstav z jakýchkoli p í in nem že být d vodem k nároku na vrácení
výstavních poplatk !
Souhlasím s uveřejněním kontaktu v katalogu výstavy a uveřejněním fotografie a mého jména a
jména psa/feny na webu FBC

V areálu je možné parkování aut za poplatek p i vjezdu.

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Místo pro nalepení dokladu o zaplacení výstavních poplatk

za prvního psa v . katalogu

……….. K

za druhého a dalšího psa

……….. K

sout že

……….. K

zkouška povahy

……….. K

inzerce

……….. K

CELKEM

……….. K

Nezapome te p iložit kopii pr kazu p vodu a pop ípad
doklad o vykonané zkoušce z výkonu nebo doklad
oprav ující psa za adit do t ídy vít z .

Vypln nou p ihlášku pošlete doporu en na adresu poradce
chovu Klubu:

FBC - Hana Van ková
Krou ová 38
270 54 evni ov

Výstavní poplatky uhra te poštovní
poukázkou typu „A“ na ú et Klubu

íslo ú tu: 213004048/0300
variabilní symbol: 007

