PŘIHLÁŠKA
RETRIEVER KLUB CZ

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Zámek Oslavany
17.09.2016

Přihlášku prosím vyplňte psacím strojem, nebo hůkovým písmem. Pro každého psa vyplňte
samostatnou přihlášku!!

Pes

Třída štěňat

Fena

Třída mladých

Třída otevřená

Plemeno

4-6 měsíců

Třída dorostu

6-9 měsíců

od 15.měsíců CAC

Třída vítězů *

od 15.měsíců

9-18 měsíců CAJC

Třída pracovní* od 15.měsíců CAC
Třída čestná*

Meziřída

Třída veteránů

od 15.měsíců, bez nároku na CAC

15-24 měsíců

od 8 let

CAC
CAC

* k přihlášce přiložte kopii certifikátu - pro třídu pracovní kopii prac.certifikátu, pro třídu vítězů přiložte doklad o titulu. Třída čestná –
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy

Jméno psa

Plemenná kniha a č.zápisu

Tetovací číslo / ČIP

Narození
Tituly / Zkoušky
Otec psa
Matka psa
Chovatel
Majitel
Ulice, číslo popisné
Město

Psč

Země
Telefonní kontakt

Členské číslo RK-CZ (uveďte jako VS při platbě)

E-Mail (na tuto adresu obdržíte Vstupní list – vyplňte prosím čitelně)

SOUTĚŽE

Nejlepší chovatelská skupina - vyplňte jména psů:

Nejlepší plemeník vyplňte jméno psa a jeho potomků:

Nejkrásnějsí pár psů - vyplňte jména psů:

Dítě a pes – vyplňte jméno dítěte + jméno psa
Nezapomeňte přiložit k přihlášce kopii přední strany průkazu původu psa! V případě, že hlásíte více psů
stejného majitele, je nutná také druhá strana pp – v případě, že majitel nebude v pp zapsán, bude pes
považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři!

Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
Za prvního psa:

Kč

Za druhého psa:

Kč

Soutěže:

Kč

Štěně, dorost:
CELKEM:

Bankovní spojení:
Majitel účtu:

Kč

Místo pro nalepení dokladu
o platbě (ústřižek složenky)

Kč
FIO Banka 2100706253/2010 specifický symbol 342016
Retriever Klub CZ, U Náhonu 49, Praha 5, Holyně, 154 00

Přihlášku zašlete na adresu: Petra Kovářová, Kovácká 3c, 61800 Brno

Při platbě uveďte jako VARIABILNÍ SYMBOL členské číslo, nečleni jako VS uveďte číslo zápisu
prvního psa. Při platbě složenkou, vyplňujte prosím čitelně jméno plátce a VS!!! Děkujeme.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se
zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude vystavovatelům z ČR přihláška přijata!!!
Zahraniční vystavovatelé mohou platit na místě, poplatky pro 3.uzávěrku, musí být uhrazeny do
9:00!. Poplatek za platbu na výstavě 100 CZK.
Vystavovatelé z ČR, kterým vznikne nedoplatek a další nesrovnalosti z platbou bude na místě
poplatek navýšen o 50 Kč. Poplatek musí být uhrazen do 9:00!

Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v katalogu
výstavy a webových stránkách výstavy a klubu.
Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.

Datum

Podpis

