Českomoravský klub chovatelů barvářů
14. Klubová výstava 16. 5. 2020
Kolesa
Kladruby nad Labem

Přihláška - Anmeldeschein
Plemeno:
Rasse:

_____________________________________

Pes
Rüde

Fena
Hündin

Barva:
Farbe:

_____________________________________

Nepřehlédněte!

0

Třída štěňat – Welpenklasse (4–6 měsíců).

1

Třída dorostu – Jüngstenklasse (6–9 měsíců).

2

Třída mladých – Jugendklasse (9–18 měsíců).

3

Mezitřída – Zwischenklasse (15–24 měsíců).

4

Třída otevřená – Offene Klasse (od 15 měsíců).

5

Třída pracovní – Gebrauchshundeklasse (od 15 měsíců).

6

Třída vítězů – Sieger Klasse (od 15 měsíců). Od 15 měsíců, přístupná pro psy s
uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz,
Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz.

7

Třída veteránů – Veteranenklasse (od 8 roků).

8

Třida čestná - mohou se přihlásit psi nebo feny od 15 měsíců, přístupná
pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový
vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz nebo Světový vítěz. Bez
nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže
o Vítěze plemene.

Ke každé přihlášce musí být
přiložena kopie PP psa.
Pro třídu pracovní kopie certifikátu
a pro třídu. vítězů kopie diplomu Ich, NCh.

Nicht übersehen!

Zu jeden Meldeschein muss unbedingt
die Fotokopie der Ahnentafel der Hunde
beigelegt werden.
Für Gebrauchshundeklasse
und Fotokopie der Urkunde
oder der Bestätigung mitsenden.
Bestaetigung ueber Ausstellungsgebuehr
bezahlung

Jméno psa/Name des Hundes:
Plemenná kniha/Zuchtbuch:
Číslo zápisu/Nr:
Narozený/Geb. am:
U importovanych psů původní č. a zkr. plem. knihy:
Importierte Hunde auch original Zuchtbuch u Nr.:
Otec/Vater:
Matka/Mutter:
Jméno chovatele/Name des Zuchters:
Majitel/Eigentumer:
Ulice/Straße:

Č./Nr.:

Pošta/Wohnort:

PSČ/PLZ:

Tel.

Země/Land:

e-mail:
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Im falle der Nichtbeteiligung wird das Meldegeld nicht zurückerstattet.
Podpis..................................................................................................................................

Uzávěrka přihlášek: 1. 5. 2020
Vystavní poplatky:

Člen ČMKCHB

1. pes
2. a další pes
Dorost, veteráni
Třída štěňat a třída čestná

Nečlen

600 Kč
400 Kč
300 Kč
200 Kč

800 Kč
600 Kč
300 Kč
200 Kč

Výstavní poplatek plaťte složenkou typu A nebo převodem z účtu.
Vyplňte pro každého psa samostatnou přihlášku a odešlete na adresu:
Der ausgefüllte Anmeldeschein ist in einem Briefumschlag hineinzulegen und eingeschrieben abzuschicken:
Markéta Vozabule Karbanová, Americká 74, 34561 Staňkov
Čitelně skenované se všemi potřebnými doklady můžete i e-mailem na adresu:
wini.cz@seznam.cz
Přihlášky vyplňujte na počítači, psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu
opravňujícího k zařazení psa do třídy pracovní, nebo dokladu o možnosti zařazení do třídy čestné nebo vítězů, bude
zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního
poplatku (fotokopie). Pes může byt přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetím
přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením řádu FCI, ČMKU a propozic.
Pro zařazení do třídy vítězů je třeba mít diplom InterCH, nebo český šampion, nebo šampion kterékoliv země
FCI, ale stačí i titul Národní vitěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz.
HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DER ANMELDUNGEN
Füllem Sie die Anmeldung mit Schreibmaschine oder Blockschrift aus. Unleserliche Anmeldungen werden
zurückgeschickt. Der Veranstalter trägt fur falsch ausgefüllte Anmeldungen keine Verantwortung. Sofem der
Anmeldung keine Photokopie der Prüfungsurkunde oder Photokopie des Championats beigelegt ist, wird der
Hund in die „Offene Klase eingetelt. Die Photokopie wird nicht zurückerstattet.
Zu der Anmeldung muss der Beleg über die Bezahlung der Ausstellungsgebühren beigelegt sein, sonst wird die
Anmeldung nicht angenommen. Der Hund darf nur in einer Klasse angemeldet werden. Die Umreihung der
Hunde nach Meldeschluss ist nicht möglich.
Mit der Annhame der Anmeldung unterliegt der Aussteller allen Bestimmungen der Ausstellungsordnung der FCI,
ČMKU und der Propositionen.

Bankovní spojení: Fio banka,
č.ú.2001702708/2010,
IBAN: CZ1920100000002001702708

Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa.
Konstantní symbol: 008.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa.
Místo pro nalepení
kopie dokladu o zaplacení
výstavního poplatku.
Bestaetigung ueber
Ausstellungsgebuehr
bezahlung

