kat. č. :

PŘIHLÁŠKA na Klubovou výstavu FBC

došlo :

která se koná dne: 6.4.2019
v areálu ZKO Sendražice
posuzuje: Jana Gavrilova (RUS)
čip/tet.: ......................................................
pes

fena

zkouška povahy
od 15ti měsíců

třídy:
ŠTĚŃAT

4-6 měsíců

DOROST

6-9 měsíců

MLADÝCH
SENIORŮ

9-18 měcíců
CAJC-ČR

nezadává se

ANO

MEZITŘÍDA

od 15 měsíců

OTEVŘENÁ

od 15 měsíců

PRACOVNÍ

od 15 měsíců
+ doklad

VÍTĚZŮ

od 15 měsíců
+ doklad

CAC-ČR

od 7 let

NE

zadává se
CAC-ČR
Klubový
vítěz, BOB

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejpozději v den výstavy.
Pro třídu pracovní doložte kopii Certifikátu, pro třídu vítězů kopii šampionátu nebo doklad o Národním,
Klubovém vítězi, Vítězi speciální výstavy, Evropském či Světovém vítězi.
jméno psa a ch. st.: …………………………………………………………………………………..........................................................
zkratka PK/č.z.: ………………………………........

u imp. jedinců původní PK/č.z.: …………………………..................................

datum narození: ………………………………........

tituly: ………………………………………………...........................................

otec: ……………………………………………………………………………………………….............................................................
matka: ………………………………………………………………………………………………..........................................................
chovatel: ……………………………………………………………………………………………..........................................................
majitel: ……………………………………………………………………………………………............................................................
ulice, a č.p.: ……………………………….….
město: ………………………………………............

e-mail:……………………....................
PSČ: …………..

telefon: …………..……............
země: ……………………......

SOUTĚŽE
Nejlepší chovatelská skupina:
Jméno chovatelské stanice: ………………………………………………………….………………….....................................................
jména psů: …………………………………………………………………………………………............................................................

Nejhezčí pár psů:
jméno psa: ……………………………………………………………………………………..........................................................……..
jméno feny: …………………………………………………………………………………………..........................................................

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

Datum: ……………………………

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

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku.

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavních poplatků!
V areálu je možné parkování aut za poplatek při vjezdu.

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

za prvního psa vč. katalogu

……….. Kč

za druhého a dalšího psa

……….. Kč

soutěže

……….. Kč

zkouška povahy

……….. Kč

inzerce

……….. Kč

CELKEM

……….. Kč

Nezapomeňte přiložit kopii průkazu původu a popřípadě
doklad o vykonané zkoušce z výkonu nebo doklad
opravňující psa zařadit do třídy vítězů.

Vyplněnou přihlášku pošlete doporučeně na adresu poradce
chovu Klubu:

FBC - Hana Vaněčková
Kroučová 38
270 54 Řevničov

Výstavní poplatky uhraďte poštovní
poukázkou typu „A“ na účet Klubu

číslo účtu: 213004048/0300
variabilní symbol: 006

