                               PŘIHLÁŠKA NA :                                                                            
                               *) speciální výstavu                                                           *)klubovou výstavu



Třída :                        		     Barva :   *) černá s pálením
                                                                                           *)  harlekýn
             *) dorostu
             *) mladých
             *) mezitřída
             *) otevřená
             *) pracovní
             *) vítězů                                                    Pohlaví :  *) pes
             *) šampionů                                                               *) fena
             *) veteránů
	*) čestná


Jméno :…………………………………   Chov.stanice : …………………………………….

Dat : ……………………………………    Číslo zápisu : …………………………………….

Tet.číslo : ………………………………    RTG DKK : ………………………………………

Zkoušky z výkonu : …………………………………………………………………………….

Získaná ocenění : ……………………………………………………………………………….

Otec : ……………………………………………………………………………………………

Číslo zápisu : …………………………..

Matka : ………………………………………………………………………………………….

Číslo zápisu : …………………………..

Chovatel : ……………………………………………………………………………………….

Adresa : …………………………………………………………………………………………

Majitel : …………………………………………………………………………………………

Adresa : …………………………………………………………………………………………


  *) nehodící se škrtněte



Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být  důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.

Vyplňte pro každého psa samostatnou přihlášku a doporučeně odešlete na adresu uvedenou v propozicích.

Prohlašuji,že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji,což stvrzuji svým podpisem.

Soutěže :
Přihlašuji do soutěže :

-      Nejhezčí pár psů  :  pes : …………………………………………………………………..

                                       fena : …………………………………………………………………..

-      Chovatelská skupina :

        Název chov.stanice : ………………………………………………………………………

Přihlásit je možné nejméně 3 jedince pocházející od jednoho chovatele a minimálně po
dvou různých otcích nebo matkách a byli na této výstavě posouzeni.Jedinci nemusí být v majetku chovatele.

-	Soutěž o nejlepšího plemeníka : …………………………………………………………

Nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky,kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Přihlášky vyplňujte psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce přiložena kopie PP, nebude přihláška přijata. Kopie nevracíme. 

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy.
Přeřazování psů po uzávěrce není možné.

Přijetí psa nemusí být před akcí potvrzeno. Potvrzení přihlášek je v kompetenci pořadatele.

Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu a propozic.

Po uzávěrce jakož i při nezaplacení do uzávěrky nebude přihláška přijata. Rozhoduje 
datum na poštovním razítku.


V ……………………… dne………………200..        …………………………..
                                                                                            Podpis vystavovatele                                                                                                                                                                                                         

