KLUB ŠVÝCARSKÝCH SALAŠNICKÝCH PSŮ z.s.

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Velkých švýcarských salašnických psů
CAC, bez zadání titulu KV
a

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Bernských, Entlebuchských a Appenzellských salašnických psů
25. 5. 2019
ATC Knížecí rybník - Zárybničná Lhota u Tábora
Plemeno

pes / fena

Jména psa a název chov. stanice
Zkratka pl. knihy, č. záp. ČMKU

Datum nar.

Tituly
Otec
Matka
Příjmení chovatele

Jméno

Příjmení majitele

Jméno

ČLENSKÉ ČÍSLO
Číslo

Ulice
Město (obec)

Telefon

PSČ

Země

E-mail
Třída:
Štěňat (4-6 měsíců)
Dorostu (6-9 měs.)
Mladých (9-18 měs.)

Mezitřída (15-24 měs.)
Otevřená (od 15 měsíců)
Pracovní (od 15 měsíců)

Vítězů (od 15 měsíců)
Čestná (od 15 měsíců)
Veteránů (od 8 let)

Účast na svodu plemeníků (přeregistrovaní chovní psi)

ANO

-

NE

U všech přihlášených psů přiložte oboustrannou fotokopii průkazu původu, uveďte č. tel. majitele psa, členské číslo,
kopie dokladů o zaplacení výstavního poplatku a členského příspěvku na rok 2019. Pro třídu pracovní doložte
fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce (zařazení psů do pracovní třídy – ČMKU, Zápis č. 23 z 21.2.2013). Pro třídu
vítězů a čestnou doložte fotokopie udělených titulů (šampión, národní vítěz, klubový vítěz a vítěz speciální výstavy). Ve
třídě čestné se zadává známka a pořadí (bez nároku na CAC). Výborný 1 z této třídy (čestné) se nemůže účastnit
soutěže o Vítěze plemene.

I. uzávěrka přihlášek
II. uzávěrka přihlášek

: 12. 4. 2019
: 26. 4. 2019 - s navýšením poplatku o 200,- Kč pro každého jedince včetně soutěží

SOUTĚŽE
Mladý vystavovatel KŠSP + Dítě a pes KŠSP
Jméno dítěte: ………………………………………………………………………….………………………
Věk + datum narození dítěte: ………………………………………………………………………………...
Jméno psa : ………………………………………………………………………………….…………….….
Chovatelská skupina - uveďte chovatele a jméno chovatelské stanice:
………………………………………………………………………………………………….…………….
Soutěž o nejhezčí pár psů - uveďte jména psů a majitele:
………………………………………………………………………………………………………………
Soutěž potomstva – uveďte jméno a chovatelskou stanici plemeníka nebo chovné feny:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….…………
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic, že se jim
podrobuji a souhlasím s uvedením jména a adresy ve výstavním
katalogu.

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

Zde nalepte kopie
dokladů o zaplacení

Za prvního psa vč. katalogu
Za druhého a dalšího psa
Soutěže
Celkem v Kč
Neúčast na výstavě není důvodem k vrácení nebo nezaplacení
výstavních poplatků!!!
Zahraniční účastníci mohou platit na místě.

Pro každého psa vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a oba listy + oboustrannou
fotokopii PP zašlete DOPORUČENĚ na adresu:
Šárka Křepčíková, V Edenu 254, 439 07 Peruc

.....................................................................
datum

....................................................................
podpis

