Přihláška na Klubovou výstavu KAST / Entry form for club show KAST

KLUBOVÁ VÝSTAVA bez KV
Šafránkův Mlýn – 14.09.2019
Jméno psa a název chovatelské
stanice / Name of dog
Pohlaví / Sex

Datum nar. / Dat. of birth

Barva srsti / colour

Zkratka plemenné knihy a číslo zápisu / Studbook No
Původní zkratka plemenné knihy a číslo zápisu u importovaných psů
/ original studbook and No. of imported dogs
Otec / Sire
Matka / Dam
Chovatel / Breeder
Majitel / Owner
Spolumajitel
Číslo popisné

Ulice
Adresa

Město

majitele

Země

PSČ

Telefon

Email

X

Třídy / Classes
Štěňata / Baby
Dorost / Puppy

4-6 m.
6-9 m.

Mladých / Junior

9-18 m.

Mezitřída / Intermediate

15-24 m.

Otevřená / Open
Pracovní / work

Od /from 15 m.
Od / from 15 m.

Vítězů / Winner

Od / from 15 m.

Veteránů / Veteran

from 8 let /year

Pro vstup do určité třídy rozhoduje věk psa v den konání výstavy.
Ke všem přihláškám přiložte fotokopii průkazu původu a doklad o
zaplacení Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu zkoušek,
pro třídu vítězů. Fotokopii šampionátu nebo doklad o udělení titulu
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, nebo Národní vítěz.
For entering a certain class, the age of the dog at the day of the
show is decisive. A copy of a pedigree must be enclosed to each
application. Valid for all classes. For the working class must be
enclosed a copy of the working certificate. For the winner class
must be enclosed copy of the championship certificate or
certificate of National winner, Club winner or Winner of Amstaff
specialty.

SOUTĚŽE
Do soutěží je možné se přihlásit na místě, před začátkem posuzování.

Nejlepší chovatelská stanice / Best kennel
group Jméno chovatelské stanice / kennel name
Jména přihlášených psů /
Names of dogs

Nejhezčí pár psů / Best couple
Jméno psa a chovatelské stanice / Name of male
Jméno feny a chovatelské stanice / Name of female
O nejlepšího plemeníka / Best Stud dog
Jméno plemeníka a chovatelské stanice /
Name of stud dog
Jména potomků /
Names of offspring

Dítě a pes / Child and Dog
Jméno vystavovatele / Name of handler
Datum narození / Dat. of
birth
Číslo účtu: 900691329/0800, Konstantní symbol : 0379, Variabilní symbol : telefonní číslo
IBAN: CZ90 0800 0000 0009 0069 1329, BIC/SWIFT : GIBACZPX, Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky. /

Přihlášku společně s kopii PP a dokladu o zaplacení

According to the entry information I pay the fees.

zašlete na adresu. /

Za 1. psa / for the 1st dog
Za druhého a dalšího psa / for 2nd and other
dog Za soutěže / for competitions Inzerce,
reklama / for advertising Celkem / Total

Entry form together with a copy of pedigree and copy

of payment should be sent to:
Kyselá Eliška
Vodárenská 103, Čejetice, Ml Boleslav, 293 01
Přihlášku neposílejte doporučeně.

Datum /
Date

Podpis majitele psa /
Signature

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Přihlášený jedinec nemá kupírované uši. Souhlasím se
zveřejněním svého jména, příjmení a plné adresy v katalogu výstavy, v klubovém zpravodaji, popř. na internetových stránkách KAST./ I
declare that I know the terms and the conditions of the show regulations and will observe them.Also I declare that my dog doesn´t have
cropped ears. I am giving my permission to publish my name and address in the catalogue.

