
PŘIHLÁŠKA - SOBOTA 
Sdružená výstava KCHHMO a KKO 

18.8.2017, Zákupy (okr.Česká Lípa) 

UZÁVĚRKA:   15.7.2018 

 
 

PLEMENO:  ……………………………………………………………………………………………        PES              FENA 

TŘÍDA:   

 štěňat (4-6 měs.) 

 dorostu (6-9 měs.) 

 mladých (9-18 měs.) 

 mezitřída (15-24 měs.) 

 otevřená (od 15 měs.) 

 pracovní (od 15 měs.) 

 vítězů (od 15 měs.) 

 veteránů (od 8 let) 

 čestná (od 15 měs.) 

 

JMÉNO PSA:  …………………………………………………………………………………………………………………………..  

BARVA:  …………………………………………………………   DATUM NAROZENÍ:  ……………………………………. 

ČÍSLO ZÁPISU:  ………………………………………………   TETOVACÍ ČÍSLO:  ………………………………………… 

OTEC:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MATKA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHOVATEL:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAJITEL:  jméno – …………………………………………………………………………………………………………………. 

adresa – ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon, e-mail – ……………………………………………………………………………………………………. 



Přihláška do soutěží: 

     NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ   

Jména psů, plemeno: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA 

Jméno ChS, plemeno: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     PROGENY GROUP (SKUPINA POTOMKŮ JEDNOHO PSA NEBO FENY) 

Jméno rodiče, plemeno: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do soutěží je možno se přihlásit až na místě konání. V takovém případě však nebude soutěžní skupina 

uvedena v katalogu. 
 

Výstavní poplatky: 

Za jednoho psa ……………………………………………………………...................................................  viz propozice 

Za jednoho psa ve třídě štěňat, dorostu, veteránů a tř. čestné …....................................   viz propozice 
 

 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a přiložte fotokopii průkazu původu. Za nesprávně 

vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie 

dokladu opravňujícího zařazení psa do třídy pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené. K 

přihlášce musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem 

ustanovením řádu FCI, ČMKU a propozic a souhlasí se zveřejněním jména a adresy v katalogu.  

Přijetí psa na výstavu bude týden před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem.  
 

Jako vystavovatel na Sdružené výstavě Zákupy, v souvislosti s příslušnými ustanoveními GDPR, 

souhlasím se zpracováním a s případným zveřejněním svých osobních údajů vč. fotografie s mojí 

podobiznou v Katalogu výstavy, ve výsledkové listině, na webu pořadatele, Facebookovém profilu a 

ve Zpravodajích pořádajících klubů, a to v souvislosti s propagací plemen sdružených v KCHHMO, 

z.s. a KKO, z.s., a s informacemi o jejich chovu a výcviku. 

 

 

 

Výstavní poplatky zaplaťte bankovním příkazem 

nebo složenkou typu A. 

Číslo účtu: 35-5896590287/0100  

Variabilní symbol: 2018 

Do „Zprávy pro příjemce“ uveďte číslo zápisu psa 

(např. CLP/NDO/1111). 

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 

Jitka Svobodová 

Švestková 235 

460 01 Liberec 32 
 

 

tel:   737 372 489 
 

www.vystava.danitty.com 

DATUM ....................................................       PODPIS ..................................................................... 


