PŘIHLÁŠKA
EVROPSKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA LEONBERGERŮ 2014
MÍSTO A DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY

TJ FAVORIT Brno, vstup mezi 4. a 5. branou BVV
24. října 2014
UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK
1.
Uzávěrka - 31.5.2014
3.
Uzávěrka
- 31.7.2014
2.
Uzávěrka - 30.6.2014
4.
Uzávěrka
- 24.8.2014
TŘÍDA *)
1 - štěňat
4 - 6 měsíců
6 - pracovní
od 15 měsíců
2 - dorost
6 - 9 měsíců
7 - vítězů
od 15 měsíců
3 - mladých
9 - 18 měsíců
8 - veteránů
od 8 let
4 - mezitřída
15 - 24 měsíců
9 - čestná - zadává se známka a pořadí
5 - otevřená
od 15 měsíců
přihlásit je možné pouze do jedné třídy
6,7,9 - doložte fotokopii předepsaného dokladu (mezinárodní pracovní certifikát, potvrzení šampionátu).
Pokud nebude přiložena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo
vítězů, bude zařazen do tř. otevřené.
4,5,6,7 - pouze v těchto třídách se zadává CAC.
9 - psi a feny s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz
nebo Vítěz speciální výstavy. V1 se nemůže účastnit soutěže o BOB.

PES
Plemeno

LEONBERGER

Pohlaví

1-PES

2 - FENA

Jméno psa a název chovatelské stanice
Zkratka pl. knihy, číslo zápisu
Datum narození

Tetovací číslo nebo č. čipu

Tituly
Otec
Matka

CHOVATEL
Příjmení

Jméno

*)

MAJITEL
Příjmení

Jméno

Ulice

Číslo

Město
Země

PSČ
Spolumajitel:

Příjmení

Prosíme, vyplňte strojem nebo tiskacím písmem,

Jméno

*) vhodné zakroužkujte

SOUTĚŽE
Nejhezčí pár psů
Pes
Fena

Nejlepší chovatelská skupina
Název chovatelské stanice
Jména psů

Chovatel

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim
podrobuji. Souhlasím s uvedením svého jména a adresy
v katalogu výstavy a u výsledků na internetových stránkách
klubu.

E-mail, na který je možné potvrdit přihlášku na výstavu,
případně tel. č., na které je možné zaslat SMS:
E-mail: ……………..………………………………….
Tel. č.: .………………………………………………..

Datum: ………………………………………………..

Podpis: .…………………………………………….

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky

Za prvního psa …………………………………
Za druhého a dalšího psa……………………….
Soutěže …………………………………………

Kč
Kč
Kč

Celkem …………………………………………

Kč

Zde nalepte ústřižek
složenky

Bez zaplacení nebude
přihláška přijata!

Pokud nebude platba přihlášky provedena do uzávěrky, bude přihláška vyřazena!

PŘÍLOHY
K přihlášce musí být doloženy následující dokumenty:
- oboustranná kopie průkazu původu
- doklad o zaplacení výstavního poplatku
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Pro každého psa
vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a doporučeně zašlete na adresu: MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, 628 00
Brno.

