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Podzimní Klubová výstava KCHCS - 27.10.2012
BONITACE - 27.10.2012
Speciální výstava kolií a šeltií 28.10.2012
Oftalmologické vyšetření
o č í 2 7 . 1 0 . 2 0 12
⃝ Kolie dlouhosrstá
⃝ Kolie krátkosrstá
⃝ Šeltie

PES
FENA
⃝

Třída:
⃝ štěňat
⃝ dorostu
⃝ mladých
⃝ veteránů
⃝ mezitřída
⃝ otevřená
⃝ pracovní
⃝ vítězů
⃝ čestná

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
od 8 let
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců + Certifikát
od 15 měsíců + kopie titulu (ICh, Ch, KV, VSV, NV)
od 15 měsíců s přiznaným ICh, Ch, KV, VSV, NV – nesoutěží o BOB

Jméno psa a chov.stanice____________________________________________________________
Datum narození: _______ Zkratka PK a č.zápisu:_______________________Barva:_____________
U importovaných psů i zkratka původní PK a č.zápisu:_____________________________________
DKK / DLK*:_____________________________vyš.očí (výsl.+rok)*:_________________________
Tituly*/Ocenění* (pokud hlásíte pouze bonitaci: datum a typ výstavy, výsledek; doklad o tom vezměte s
sebou)__________________________________________________________________________________
Zkoušky*:_________________________________________________________________________
Otec:_____________________________________________________________________________
Matka:__________________________________________________________
Chovatel:_______________________________________________________
Majitel:________________________________________________________
Adresa majitele vč.PSČ_________________________________________________
Telefon __________________
! Požaduji VSTUPNÍ LIST zaslat e-mailem: ANO - NE

e-mail: ___________________________

* Údaje uvedené s hvězdičkou jsou dobrovolné.
SOUTĚŽE : (kromě soutěže Dítě a pes NENÍ možné hlásit na místě)
Nejlepší pár psů:
Pes ___________________________Fena ____________________________Plemeno: __________
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Nejlepší chovatelská skupina:
Chovatelská stanice + jméno chovatele:
__________________________________________________________________Plemeno:____________
Nejlepší plemeník:
Pes _______________________________________________________________Plemeno:__________
Nejlepší plemenná fena:
Fena _____________________________________________________________ Plemeno:___________
Dítě a pes :
Jméno dítěte________________________________________________________Věk: _______________
Jméno psa _________________________________________________________ Plemeno: ___________
Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
UZÁVĚRKA JE 28.09.2012
Za prvního psa
(500/900))
(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní,
vítězů)
Za dalšího psa
(300/500)
(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní,
vítězů)

Zde nalepte kopii dokladu o
zaplacení,
případně
přiložte
potvrzení z internetbankingu (jinak
nebude Vaše přihláška přijata!)

Třída veteránů
(300/500)
(nemůže být považován za prvního psa)

Čitelně
vyplněnou
přihlášku
s potřebnými kopiemi dokladů (viz
propozice), zašlete na adresu
garanta:

Třída štěňat, dorostu, čestná (200/350)
Soutěže (200/400), Dítě a pes (50)

Bc.Vilemína Kracíková
Varnsdorfská 339/1
19000 Praha 9 – Střížkov

Členský poplatek + zápisné (pro nečeleny)
BONITACE
- uplatňuji slevu zdravotního programu

Filomena74@seznam.cz
Ano - Ne

Inzerce

VYUŽIJTE ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
PŘES:
www.dogoffice.cz

Sponzorský příspěvek
CELKEM
Jsem členem chovatelského klubu kolií a/nebo šeltií: (KCHCS, MSKCHCS, ČKCHŠ) : ano – ne (nehodící se
škrtněte).
Členské číslo:_______ Pořadatel je oprávněn vyžádat si kopii dokladu o uhrazení členských poplatků.

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji.
Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s uveřejněním plného jména, adresy, telefonů, e-mailu ve
výstavním katalogu a na webu klubu.

V________________________________, dne__________________ Podpis: __________________________
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