16.10.2021
Třída:
Všechna ostatní plemena:
 Třída štěňat
(4-6 měsíců)
 Třída dorostu
(6-9 měsíců)
 Třída mladých
(9-18 měsíců)
 Mezitřída
(15-24 měsíců)
 Třída otevřená
(od 15 měsíců)
 Třída pracovní *)
(od 15 měsíců)
 Třída vítězů *)
(od 15 měsíců)
 Třída čestná **)
(od 15 měsíců)
 Třída veteránů
(od 8 let)
*) pro tř .pracovní, tř. vítězů a čestnou je nutné připojit kopii pracovního certifikátu/dokladu o získání titulu
**) třída čestná – Vítěz této třídy nenastupuje do soutěže o Krajského vítěze(platí tituly uvedené řády ČMKU
a musí být doloženy s přihláškou psa na výstavu)

Pes:
Plemeno:

Pohlaví:  Pes

Velikost:

Barva:

 Fena

Srst:

Jméno psa a chovatelská stanice:
Datum narození:

Číslo zápisu:

Jméno otce:

Jméno matky:

Chovatel:
Jméno a příjmení:

Majitel:
Jméno a příjmení:
Ulice:
PSČ:

Město:

Země:

Telefon:
e-mail:

Souhlasím s elektronickým zasláním vstupního listu:

 Ano

 Ne

Spolumajitel:

Soutěže:
Nejlepší pár:
Plemeno psa:

Pes / Male:
Fena / Female:

Chovatelská skupina:
Název ch.st.:
Junior Handling:
Jméno handlera:

Plemeno:
 I. věková kategorie (9 – 13 let)

 II. věková kategorie (13 – 17 letJ

Platba:
Částka:
 Bank .převodem

Měna:

Datum platby:
Číslo účtu:

 Složenkou

Variabilní symbol:
Připojte fotokopii dokladu platby.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se
psem nezúčastní.

Datum:

Podpis:

Prohlašuji, že jsou mi známa
ustanovení výstavního řádu ČMKU a
propozic pořadatele a že se jim
podrobuji. Souhlasím s uvedením
svého jména, adresy v katalogu
výstavy a povýstavním katalogu.

.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat: vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, musí zpracovat jeho osobní
data obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Archivace a skartace
těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU a ČKS. Souhlasím se zveřejněním fota psa (případně své osoby) na webu výstavy.

