PŘIHLÁŠKA
ENTRY FORM
MELDESCHEI
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KING CHARLES SPANIEL KLUB
N
Termín / Date:
2. 6. 2018
Místo konání / Place: Sál Kulturního domu Lubná u Rakovníka , PSČ 270 36

z.s.

GPS souřadnice: 50.075547,13.701135000000022
Vyplňte čitelně (strojem nebo hůlkovým písmem) přesně podle průkazu původu. Nehodící se škrtněte./ Complete
legibly (by typing machine or in block letters) according to the certificate of origin. (delete where inapplicable)

Plemeno: / Breed:
KING CHARLES SPANIEL
Třídy/C lass
štěňat dorostu

Pohlaví / Sex:
Fena / Female

Pes / Male

mladých

mezitřída

otevřená

čestná

vítězů

veteránů

open
class

honours
class

winners
class

veterans
class

minor
pupy

pupy
class

junior
class

intermediate
class

4-6 m.

6-9 m.

9-18 m.

15-24 m.

from 15 m. from 15 m. from 15 m.

from 8
years

mimo
konkurenci
out of
competition
from 15 m.

Jméno psa /feny a název chovatelské stanice /Name of the Dog and Kennel name

Barva srsti / Colour :
Tituly / Titles:
Číslo zápisu / Registration No.:

Datum nar. / Date of birth:

Jméno otce (včetně názvu chovatelské stanice) / Sire Name and Sire Kennel :

Jméno matky (včetně názvu chovatelské stanice)/ Dam Name and Dame Kennel:

Příjmení a jméno chovatele / Breeders Name and Breeders Surname

Příjmení a jméno majitele / Owners Name and Owners Surname

Adresa majitele / Address of owner:

PSČ / Zipcode

e-mail:

Telefon / Phone

Soutěže / Competitions:
Nejlepší pár psů / Best Couple
Jméno feny, psa a chovatelské stanice / Name of bitch, dog and breeding station:
Jméno majitele / Name of owner:

Chovatelská skupina / Breeder´s group
Jméno chovatele / Name of breeder :
Název chovatelské stanice / Breed and name of breeding station:

Junior handling : I. 9-13 let / 9-13 years
II. 13 – 17 let/ 13-17 years
Jméno handlera a datum narození / Handlers Name and Date of Birth:
Pes a název chovatelské stanice / Dog and Kennel Name

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky / According to the Rules I pay cash the
following show fees.
za prvního psa včetně katalogu
………………………..
for the first dog including the catalogue:...............................
za dalšího psa včetně katalogu
for another dog including the catalogue:.........................…..
soutěže / Competitions: ....................................................…
celkem / Total:.........................…………………..................
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku přiložte kopii PP a zašlete na adresu.
Fill in a separate registration form for each dog and send by registered post to the following
address: KCHSK z.s.. Na příkopě 316, 411 1 Mšené lázně nebo emailem na adresu:
kchsk@seznam.cz
Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních
poplatků.
Absence at the show for any reasons may not be the grounds for any claim for return of show
fees.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem
nezúčastní. It is compulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he doesn´t show
up with his dog.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim se podrobuji.
I hereby declare that I am acquainted with the Rules and subject to them.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
The exhibitor agrees with publication of his address in the exhibition catalog.
K přihlášce přikládám fotokopii celého průkazu původu.
Enclosed see the photocopy of the certificate of origin.

V / In ...........................::……….

dne / on: …………………………….................…
Podpis / Signature: .....................................................

