PŘIHLÁŠKA
na
1) KLUBOVOU VÝSTAVU LEONBERGERŮ 11.5.2019
Zakřížkujte jedno či obě
2) KLUBOVOU VÝSTAVU LEONBERGERŮ 12.5.2019

UZÁVĚRKA:

15.4.2019
22.4.2019 (zvýšené poplatky)

Plemeno: LEONBERGER
Třída: *)

pes

1 - štěňat
4 -6 měsíců
2 - dorost
6 - 9 měsíců
3 - mladých
9 -18 měsíců
4 - mezitřída 15 - 24 měsíců
5 - otevřená
od 15 měsíců

fena
6 - pracovní od 15 měsíců
7 - vítězů
od 15 měsíců
8 - veteránů od 8 let
9 - čestná

přihlásit lze pouze do jedné třídy
- 6,7,9 - doložte fotokopii dokladu
- 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. Zadává se známka a pořadí. V1 se nemůže
účastnit soutěže o BOB, BOS
Jméno psa a název chov.stanice:………………………………………………………………
Zkratka pl.knihy,číslo zápisu:…………………………………………………………………
Datum narození:………………………….Tet. číslo, čip:……...……………………………
Tituly:………………………………………………………………………………………….
Otec:…………………………………………………………………………………………..
Matka:…………………………………………………………………………………………
Chovatel:………………………………………………………………………………………
Příjmení
Jméno
Majitel:…………………………………………………………………………………………
Příjmení
Jméno
Ulice:……………………………………………………………….Číslo:…….………………
Místo:…………………………………………………………………………………………..
PSČ:………………………………………………..Země:………………..…………………..
Prosíme, vyplňte strojem nebo tiskacím písmem, vhodné zakroužkujte

Prosíme, vyplňte strojem nebo tiskacím písmem
SOUTĚŽE
KV 11.5.2019
Mladý vystavovatel: 9-13 roků
13-17 roků
Dítě a pes
3-9 roků
(vhodné ve čtverečku zakřížkujte)

KV 12.5.2019

Jméno dítěte:……………………………………………….Datum nar.:…………………….
Soutěže se mohou zúčastnit pouze pes nebo fena plemene LEONBERGER
Nejhezčí pár psů:
Pes:……………………………………………………………………………………………..
Fena:……………………………………………………………………………………………
Majitel:…………………………………………………………………………………………
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.
Emailová adresa nebo tel.č,.na které je možné potvrdit přijetí přihlášky na výstavu
…………………………………………………………………………………………………
Datum……………………………

Podpis majitele………………………….……...

K přihlášce připojte oboustrannou kopii průkazu původu psa
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Za prvního psa …………………………………
Za druhého a dalšího psa …………………….
Soutěže ……………………………………..….
Přiložte doklad o zaplacení výstavních poplatků
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 nebo emailem: mskchpl@gmail.com

