
Krajská výstava psů mimo NO  
Dětřichov u Svitav - 29. května 2011 

přihláška  
 

Uzávěrka přihlášek: 29.4.2011 
 
 
Plemeno: ………………………………………………………………………….       * Pes        * Fena     

 
Barva: …………………………………..  Druh srsti:  ……………………………………….            

 
Velikost:   …………………………………………………………......……...............................         
 
Třída:               *štěňat              *dorostu             *mladých             *mezitřída  *otevřená           
                          4-6 měsíců          6-9 měsíců          9-18 měsíců         15 -24měsíců  od 15 měsíců            
             

*pracovní            *vítězů                 *veteránů        *čestná          * Vhodné zakroužkujte 
 od 15 měsíců       od 15 měsíců        od 8 let           od 15 měsíců          

  

 
Jméno psa a chovatelské stanice: ………………….………….…………..………........................ 

 
Datum narození: …………………………… Číslo zápisu: …...……..….……………………..... 

 
Jméno otce: …………………………………………………………......……............................... 

 
Jméno matky: …………………………………………………………......……........................... 

 
Jméno chovatele: ……….……………………………….…………………................................... 

 
Jméno majitele: …………………………………………………………......……......................... 

 
Adresa včetně PSČ: ………………………………………..…………………….……………..... 

 
Telefon:  ……………………………… e-mail: ……………………………………………..     
                
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve 
výstavním katalogu a podřizuje se výstavním propozicím. 
 
 
Datum: ………………….…..…….......  Podpis: ……..…………………………………… 
 
K přihlášce připojte oboustrannou fotokopii průkazu původu. Přihlášku vyplňte strojem nebo 
čitelně hůlkovým písmem. Přiložte doklad o zaplacení poplatků – nejlépe bankovní převod nebo 
složenku typu A. Přiložte kopii dokladu opravňujícího ke vstupu do třídy pracovní, vítězů a 
čestné. Bez dokladu o zaplacení a fotokopie PP nebude přihláška přijata . 

 
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy (viz zákon na ochranu 
zvířat proti týrání). 



SOUTĚŽE 
 
Soutěž nejhezčí pár psů 
 
Pes………………………………………………………………………………………….. 
 
Fena……………………………………………………………………………….………... 
 
Majitel…………………………………………………………………………………….... 
 
 
Soutěž nejlepší chovatelská stanice 
 
Plemeno………………………………………………………………….…………………. 
 
Jména psů…….……………………………………………………………………….……. 
 
Majitel chovatelské stanice…………………………………….……………….………….. 
 
 
Soutěž dítě a pes – pro děti od 3 do 9 let 
 
Jméno dítěte  ………………………………………………………………………………. 
 
Jméno psa  …………………………...…………………………………………………….. 
 
Poplatek za soutěže – 100 Kč. 
Do soutěží se lze přihlásit i v den konání výstavy do 10.00 hodin ve výstavní kanceláři za vyšší poplatek – 200 Kč.  
 
 
 
Podle propozic poukazuji tyto    Přiložte potvrzení o zaplacení 
výstavní poplatky   (bankovní převod, složenka typu A)   
 
Za prvního psa………………………..…...  konto: Česká Spořitelna a.s., 
 
Za druhého a dalšího psa………………….  adresa majitele účtu: KCHMPP o.s.,  
 
Soutěže……………………………………  číslo účtu:  465502369/0800 
 

Inzerce, reklama…………………………...  variabilní symbol:  290511 
 
V případě přihlášených více psů veterán,   Bez dokladu o zaplacení 
stěně a dorost nemůže být považován   nebude přihláška přijata. 
za prvního psa. 
 
 

Přihlášku zašlete na adresu:  
Václava Rybárová, Sídliště 233, 330 24 Heřmanova Huť.  
 
Nezasílejte na adresu sídla klubu!!!  


