Českomoravská kynologická unie ,Českomoravská kynologická jednota a
Klub chovatelů českých fousků,z.s.

Klubová výstava českých fousků,bez zadání KV
s tituly CAC,res.CAC,CAJC,BOJ,BOV,BOS a BOB
dne 19.září 2020, Lesovna Flekačky Písek
uzávěrka : 10.srpna 2020

PŘIHLÁŠKA
Barva/color/

Bělouš .

.

hnědák .

Pohlaví/sex/

Třída :

.
pes

fena

od 15 měs. - kopie titulu !

štěňat

4 až 6 měsíců

vítězů

dorostu

6 až 9 měsíců

pracovní od 15 měs. kopie certifikátu

mladých

9 až 18 měsíců

veteránů od 8 let

mezitřída

15 až 24 měsíců

otevřená

od 15 měsíců

!

Rozhodující pro zařazení do třídy je věk psa v den konání výstavy.

Jméno psa a chov. stanice :
Datum narození :

Zkr. Pl. knihy a
č.zápisu :

Otec :
Matka :
Chovatel :
Majitel :

jméno a příjmení
ulice, č.p.
PSČ

Město

Údaje telefon a e-mail nebudou zveřejněny, slouží výhradně pro potřeby vyřízení přihlášky a zaslání vstupního listu
(čitelně prosíme):

telefon

e-mail

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY : přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé
údaje. Chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).
Neuhrazené přihlášky se nepřijímají. Veškeré údaje potřebné k platbě jsou uvedeny na konci přihlášky. PP není
okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím,
neposílejte). Chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy
vítězů.
Pozor! Přihlášky obdržené po II.uzávěrce již nepřijímáme !!

Přílohy k přihlášce :

kopie všech stran Průkazu původu (ne z fotoaparátu)
kopie udělení titulu pro třídu vítězů
kopie certifikátu pro pracovní třídu
,- Kč za prvního psa

Poplatky :

,- Kč za další psy
,- Kč za soutěže / přehlídka chovných psů a fen /
,- Kč inzerce

,- Kč celkem
Způsob úhrady :

převodem z účtu č. :

dne:

složenkou přikládám kopii útržku o zaplacení
Variabilní symbol prosím zadávejte číslo zápisu v PP prvního psa / jen čís.form./
Bankovní spojení

Na účet KCHČF, z.s. Fio banka,a.s. Praha

Číslo účtu : 2700549132/2010 ,specif.symbol telefonní číslo
V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s
přípravou výstavy.
Rozhodující pro rozlišení plateb při I. a II. ,.uzávěrce je datum poštovního razítka na obálce s přihláškou.

Adresa pro zasílání přihlášek Dana Lukášková Zadní Podskalí 309, 37501 Týn n.Vlt.
:
Majitel účtu : KCHČF,z.s.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy, a že se jimi budu řídit. Souhlasím se
zveřejněním jména a adresy v katalog.

V:

dne:

podpis:

