PŘIHLÁŠKA na klubovou

výstavu dne 25.

7. 2020

při Podřipské krajské výstavě všech plemen mimo německých ovčáků
Pořadatel: KING CHARLES SPANIEL KLUB z.s.
Areál sportovního hřiště Martiněves u Roudnice nad Labem

Plemeno :………………………………………………………………………………………..
pohlaví:

Fena

pes

Třídy pro klubovou výstavu:

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)

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Ke každé přihlášce musí být
přiloženy kopie PP psa. Pro třídu
pracovní kopie certifikátu a pro
třídu vítězů a čestnou kopie
diplomu C.I.B. NCH, Národního
nebo klubového vítěze, případně
vítěze speciální výstavy.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).

Velikost:
velký

střední

malý

králičí

toy

standard

dlouhá

hrubá

Srst :
krátká

trpasličí

bez srsti

Barva: ………………………………………………………………………

Zde nalepte doklad
o uhrazení výstavního
poplatku

jméno psa/feny: .......................................................................................................
č.zápisu: .......................................................... datum nar. : .................................
u importů pův. č. a zkratka plem. knihy: .............................................................................................
tituly: český šampion krásy....................................................................

zkoušky: …………………………………………………………
otec: ....................................................................................
matka: .................................................................................
chovatel: .............................................................................
majitel: ................................................................................
adresa: ................................................................................
PSČ: …………………

telefon: …………….………….

e-mail: ……………………….…………….

SOUTĚŽE
Nejlepší pár - uveďte jméno psa a feny:

……….. ....................... …………..

............................................................................................................................
Nejlepší chovatelská skupina - uveďte název chovatelské skupiny:

............................................................................................................................
Mladý vystavovatel (Junior handling )- uveďte jméno, věk dítěte a jméno psa:

............................................................................................................................
Prohlášení: Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly zveřejněny v katalogu výstavy. Prohlašuji, že
jsou mi známa ustanovení platného výstavního řádu ČMKU a propozic pořadatele a že se jim podrobuji.
Souhlasím s uvedením svého jména a adresy v katalogu výstavy a posléze v povýstavním katalogu.

Souhlas se zpracováním osobních dat dle nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské Unie 2013/679 ze dne 27. 4.
2016:
Vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, zpracuje jeho osobní data obvyklým
způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy má povinnost s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a rady EU 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. Souhlasím se zveřejněním fota psa i mé osoby
na webových stránkách výstavy.

V ……………………….…....…….. dne: ...……...…….….. podpis: …………...……...

Výstavní poplatky uhraďte složenkou, převodem na účet nebo složenkou na kontaktní adresu
Číslo účtu: 2601145263 / 2010 – KING CHARLES SPANIEL KLUB z.s.
(jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo)
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a pošlete /poštou nebo mailem/na adresu:
Světlana Rosenthalová, Pohořice 133, 411 19 Martiněves Tel: 775 600 766

e-mail: krajskavystava@seznam.cz

