PRIHLÁŠKA
Klubová výstava - CAC/CAJC 20.3.2022
+ objednávka občerstvenia
Tituly: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, BOS, BOB
Uzávierka prihlášok: 10.3. 2022

Prihláška na výstavu – plemeno: Tibetská doga / Do-khyi / Tibetan mastiff
Meno psa / suky
Dátum narodenia
Pohlavie
Farba
Plem.kniha č.z.
Otec psa / suky
Matka psa / suky
Chovateľ
Majiteľ (meno, adresa)
Majiteľ (telefón, email)
Vyplniť paličkovým písmom!

Triedy – prihlasujem psa / suku do triedy:
šteniat
dorast
mladých
stredná
otvorená
šampiónov
veteránov
čestná

od kompletného zaočkovania – 6 mesiacov
6 – 9 mesiacov
9 – 18 mesiacov
15 – 24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov (doložiť potvrdenie o získaní titulu)
od 8 rokov
mimo konkurenciu - bez nároku na kvalifikáciu - pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV

Súťaže – prihlasujem:
Najkrajší pár (meno psa a suky)
Najkrajšia chovateľská skupina

Záväzná objednávka občerstvenia
Obed
20.3.2022
počet osôb – členov klubu (zdarma)
počet osôb – nečlenov klubu (4,50 € na osobu)

guláš

alebo cigánska

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku!!! Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené
všetky potrebné doklady (doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia
majiteľa psa na túto skutočnosť budú preradené do triedy otvorenej. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie
nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy. Úplne a čitateľne vyplnené prihlášky, kópiu
o preukazu pôvodu psa, záväznú objednávku občerstvenia, kópiu dokladu o zaplatení výstavného poplatku a poplatku za občerstvenie
zasielajte:

e-mailom na adresu:
alebo poštou na adresu:

klubdokhyi@gmail.com
Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, 91613 pošta Kostolné

Svojim podpisom sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI a Slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje
súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a zverejnením fotografii z výstavy na webovej stránke KTD. Prihlásením sa vystavovateľ
zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Dátum, miesto:

Podpis:

