PŘIHLÁŠKA:
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN Č. BUDĚJOVICE
FCI ČMKU
ANMELDENSCHEIN / ENTRYFORM:
INTERNATIONALE HUNDEAUSSTELLUNG ALLER RASSEN
INTERNATIONALE DOG SHOW
FCI-CACIB
31. 3. - 1. 4. 2012

**

UZÁVĚRKA / ANMELDESCHLUSS / CLOSE:
1) 30. 1. 2012 2) 13. 2. 2012

*

Plemeno / Rasse / Breed

*

pes

krátká

druh srsti
kurz/short
Haar-Art
Type of hair hrubá

Barva / Farbe / Color

rauh/rough

velký

1

* Velikost / Grosse / Size gross/big

střední
mittel/medium 2

malý
klein/small

fena

1 Rüde/Dog

3

2 Hündin/bitch
1

dlouhá
lang/long

2

3

bez srsti
hairless

4

trpasličí
zwerg/dwarf 4

standart

dorost
Jüngsten
baby

Toy

5
7

mezitřída

1 4-6 měs./Mon. Zwischenklasse 4 od 15- 24 měs./Mon.
Intermediate

otevřená
Offene
open class

5

mladých
Jugend/junior 3 9-18

pracovní
Gebrauchs.
working

6

veteránů
Veteran

šampionů
Champion kl. 7

2 6-9
měs./Mon.
měs./Mon.

8 od 8 let./

von 8 Jahre

}

od 15 měs./Mon.

* Třída / Klasse / štěňat
Puppy
Classe

6

králičí
kaninchen
rabbit

Pro tř. pracovní doložte fotokopii Certifikátu
zkoušek, tř. šampionů fotokopii šampionátu.
Für Gebrauchsklasse und Champion
Klasse Fotokopie der Urkunde mitsenden.
Enclose Copies of the tituls for working and
champion classes
Pouze ve třídách 4, 5, 6, 7se zadává CAC,
CACIB-FCI.Nur Klasse 4, 5, 6, 7 wird CAC,
CACIB-FCI Wettbewerb vergeben.
Only classes 4, 5, 6, 7 give tituls CAC,CACIB-FCI.

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně v den výstavy. / Die Hunde müssen mindestens am ausstellungs
Tag IHA rechte Alter für seine Klasse haben. / At the date of the exhibition the age of dogs must be adequate for each classes.

Jméno psa a název chovat. stanice:
Name des Hundes / Name of dog
Zkratka pl. knihy, č. záp.
Abkürzung des Stammbuches, Nr. / Registr No
U importovaných psů původní čís. a zkratka pl. knihy:
Importierte Hunde auch Original Zuchtbuch u. Nr.:
Tituly / Titel / Title

Dat. nar.
Wurftag
Date of birth

Zkoušky / Prüfungen / Examinations

Otec / Vater / Father
Matka / Mutter / Mother
Chovatel / Züchter / Breeder
příjmení, Name, surname

jméno, Vorname, name

příjmení, Name, surname

jméno, Vorname, name

Majitel / Eigentümer / Owner
Ulice / Strasse / Street
Místo / Wohnort / Place
PSČ / PLZ / Post Code

Země / Land / Country

E-mail:

Telefon

K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem. Bitte, deutlich schreiben. Bei der Anmeldung muss
die Fotokopie der Ahnentafel beigelegt sein.Please, writte legible! It is necessary to enclose the copie of Pedigree.

* Vhodné zakroužkujte - Betreffendes einkreisen - Convenient indicate.
** NEVYPLŇUJTE ! - Pro potřeby pořadatele! - Nicht ausfüllen! - No complete!

SOUTĚŽE – WETTBEWERBE – COMPETITIONS
MLADÝ VYSTAVOVATEL – JUNIOR HANDLING
Jméno dítěte / Name d. Kindes / Name of Child

Věk / Alter / Age

Plemeno / Rasse / Breed
NEJHEZČÍ PÁR / PAARKLASSE / BEST COUPLE

Pes / Rüde / Male
Fena / Hündin / Female
Majitel / Eigentümer / Owner
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA / ZUCHTGRUPPENBEWERB / BREEDER'S GROUP

Plemeno + chov. stanice / Rasse + Zwingername / Name of Breed

Chovatel / Züchter / Breeder
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji, přihlášený jedinec nemá kupírované
uši a je v majetku vystavovatele ČR.

Ich erkläre hiermit, dass mir die Bedingungen der Proposition bekannt sind und dass ich mich diesen unterziehe, der angemeldete
und hat nicht kupierten Ohren. / I declare that I know proposition, that I give in to it and the dog has not cropped ears.

Datum

Podpis majitele
Unterschrift des Eingenteümers / Signature the owner

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Laut den Bestimmungen überweise ich ihnen
gleichzeitig die vorgeschrieben Ausstellungsgebühren /
According to proposition I remit this fees:
za prvního psa vč. katalogu
für den ersten Hund inkl. Katalog
the 1st dog incl. katalog
za druhého a dalšího psa
für zweiten u. weitere Hunde
the 2nd a. next dogs
soutěže
Wettbewerbe
Competitions
inzerce v katalogu
Anzeige
Advertisement

Zde nalepte doklad o zaplacení!
Bitte die Zahlungsbestätigung beilegen!
Enclose confirmation of the payment!
Č. účtu / Kontonummer / Account No:
0563880339/0800 var. s. 406
IBAN CZ5908000000000563880339
BIC GIBACZPX
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce
rozhoduje datum poštovního razítka na obálce
se zasl. přihláškou. / Datum d.Stempels am
Briefumschlag entscheidet über den 1. u. 2.
Meldeschluss. / Date of postmark at envelope
decides of the 1st a.2nd close.
Přihlášky zaslané faxem a e-mailem
se nepřijímají!
Die voraus mittels Fax oder E-mail geschickte
Meldescheine (Doppelmeldung) werden nicht
angenommen! / By fax or e-mail send
entryforms won´t be accept!

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků!
Im Fall den Abwesenheit wird die Meldegebühr nicht zurückgegeben!
In case of absenc from show we won´t give back the fees!
Pro každého psa vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a doporučeně pošlete na adresu:
Přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem nepřijímáme!
Der deutlich ausgefüllte Anmeldeschein schicken Sie eingeschrieben an angeführte Adresse:
Die mittels Fax oder E-mail geschickte Meldescheine werden nicht angenommen!
The completed entryforms send you to this adress:
By fax or e-mail send entryforms won´t be accept!
ČESKOBUDĚJOVICKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB
P. O. BOX 238, KLOSTERMANNOVA 7
CZ - 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

