PŘIHLÁŠKA
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ČESKÝCH FOUSKŮ DNE 6. 9. 2020
na výstavišti Flora Olomouc
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB
Třída štěňat
4-6 měsíců

Třída mladých
9-18 měsíců

Otevřená třída
od 15 měsíců

Třída vítězů
od 15 měsíců

Třída čestná
od 15 měsíců

Třída dorostu
6-9 měsíců

Mezitřída
15-24 měsíců

Třída pracovní
od 15 měsíců

Třída veteránů
od 8 let

Majitel
Jméno

Příjmení

Ulice

PSČ

Město

Telefon

E-mail

Spolumajitel

Země

Pes
Plemeno

Český fousek

Barva

Pohlaví

Datum narození

pes

fena

číslo zápisu

Jméno psa

Chovatelská stanice

Jméno otce

Chov. stanice psa

Jméno matky

Chov. stanice feny

Chovatel jméno

Chovatel příjmení

* Třída čestná je přístupná pro psy a feny, kteří získali titul ICH, CH, NV, KV, Vítěz speciální výstavy. V této třídě je možné představit psa, bez nároku na CAC. Zadává se
známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o titul BOB. Pro třídu vítězů a čestnou doložte kopii získaného ocenění ICH, CH, NV, KV, Vítěz speciální výstavy,
pro třídu pracovní kopii certifikátu o složené zkoušce. Bez doložení těchto dokladů bude pes/fena přeřazen/a do třídy otevřené.
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno a
příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo) a údajů o přihlášeném psu (jméno, chovatelskou stanici, datum narození, zápisové číslo a rodiče psa). Tyto uvedené
osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení vašich psů na výstavu organizovanou pod záštitou ČMKJ a jejich uvedení v tištěném (elektronickém) katalogu.
Organizátor akce ČMKJ je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o vašich psech na svém webu.
Termíny uzávěrek

12. 7. 2020 / 1. uzávěrka

9. 8. 2020 / 2. uzávěrka

Za prvního psa (vč. katalogu)

500 Kč

700 Kč

Za druhého a dalšího

400 Kč

600 Kč

Za třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestnou

300 Kč

400 Kč

Adekvátní částku pošlete na účet č. 4968526379/0800. Pro zahraniční platby iban: CZ91 0800 0000 0049 6852 6379, BIC (SWIFT) GIBACZPX. Jako variabilní symbol uveďte
vaše telefonní číslo z přihlášky. Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz nebo emailem na floracanis@seznam.cz.

Částka

Bankovním převodem

Datum přihlášky

Podpis

Složenkou

