Přihlašuji uvedeného jedince na:
II.Klubovou výstavu (19.10) obě plemena: ANO / NE
III. Klubovou výstavu (20.10.) kingové:

ANO / NE

Speciální výstavu (20.10.) kavalíři: ANO / NE
Na obě výstavy:
ANO / NE
Vhodné zakroužkujte!!!

II. Klubovou výstavu pro obě plemena, na Speciální výstavu pro kavalíry
a III. Klubovou výstavu pro kingy pořádané klubem KaKCHšp–Praha

konané dne 19. + 20. října 2019 – Rakovník-sportovní hala
Vhodné zakroužkujte!!! – Každý jedinec musí mít vlastní přihlášku!!!
PLEMENO: Kavalír
BARVA:

King

Black and tan

TŘÍDY: štěňat

dorost
mladých
mezitřída

POHLAVÍ:
Blenheim

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců

pes

Ruby

otevřená
vítězů
veteránů

fena
Tricolor

od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 8mi let

Třída vítězů je otevřena pro držitele: ICH, šampion země FCI, Národní vítěz, Klubový
vítěz, Vítěz Speciální výstavy a Vítěz výstavy.

Vyplňte čitelně, nejlépe podle PP
Jméno psa / feny: …………………………………………………………………………..........
Datum narození: ………..……………….

Číslo zápisu: CMKU …………………........

Označení (vyplňte) – číslo čipu: ……......………....…........................................…….........
Otec:............................................................

Matka:…………………….……...........…......

Chovatel: …………………………….....…….. Město: ………………………………........….
Majitel: ………………………………………....…………

Telefon: …………………..….

Adresa: ………………………………………………………….……………………………........
Spolumajitel bude uveden pouze tehdy, bude-li to zapsáno v originále PP! Ve sporných případech si
pořadatel vyhrazuje právo kontroly tohoto údaje v originálu PP.

Jsem / nejsem členem klubu ČMKU (zde uveďte přesný název chovatelského klubu, bez těchto
údajů platíte dvojnásobné poplatky jako nečlen klubů ČMKU).
Členské číslo našeho klubu: ….......................... Při členství v jiném klubu číslo nevyplňujte
***************************************************************************************************************

SOUTĚŽE: (vhodné zakroužkujte – vyplňujte pouze při účasti v soutěžích)
Chovatelské soutěže:
Pár psů
Chovatelská skupina
Dítě a pes:
věk dítěte do 9ti let Junior handling: I. Kategorie 9 - 13 let, II. Kategorie 13 - 17 let

Jméno handlera: ………….…………………………….…… Narozen: ….... / .…... / ....…
Kategorie handlingu:………… Jméno psa: ……...........…………………......……………
Pár psů – jména:
.

Pes: …………..……….…………………………………..…......………..
Fena: ….……..….……………………………......………….…………….

Chovatelská skupina – název CHS: …………………………………......………………..…..

Inzerát: Text inzerátu napište na zvláštní list, bude vám zpracován zdarma, platíte pouze
jeho uveřejnění. Platba je uvedena v následující tabulce. Máte-li inzerát již zpracován,
přiložte jej k přihlášce psa a zachovejte formát A4 a to v programu word nebo v jpg.

I. uzávěrka – 13.09.2019, II. uzávěrka – 20.09.2019
Jedna výstava – KV nebo SV
Poplatky pro třídy:

I. uz. Kč II. uz.-Kč

I.uz.-SR

II. uz.-SR

I. uz.-€

II. uz.-€

První pes (s katalogem)

600,-Kč

700,-Kč

24,-€

28,-€

30,-€

35,-€

Každý další pes

500,-Kč

600,-Kč

20,-€

26,-€

25,-€

30,-€

Veterán, štěňata, dorost
– první pes

400,-Kč

500,-Kč

16,-€

20,-€

20,-€

25,-€

Veterán, štěňata, dorost
– další pes

300,-Kč

400,-Kč

12,-€

18,-€

15,-€

20,-€

Soutěže

250,-Kč

350,-Kč

10,-€

14,-€

10,-€

15,-€

Inzerce 1 strana

400,-Kč

500,-Kč

16,-€

20,-€

20,-€

25,-€

Poplatky pro třídy:

I. uz.-Kč II. uz.-Kč

I. uz.-SR

I. uz.-€

II.uz.-€

První pes (s katalogem)

1100,-Kč

1300,-Kč

44,-€

54,-€

50,-€

55,-€

Každý další pes

900,-Kč

1100,-Kč

36,-€

44,-€

40,-€

45,-€

Veterán, štěňata, dorost
– první pes

700,-Kč

900,-Kč

29,-€

39,-€

35,-€

40,-€

Veterán, štěňata, dorost
– další pes

500,-Kč

700,-Kč

22,-€

34,-€

30,-€

35,-e

Soutěže

350,-Kč

500,-Kč

15,-€

28,-€

18,-€

28,-€

Inzerce 1 strana

600,-Kč

800,-Kč

28,-€

30,-€

30,-€

40,-€

Obě výstavy
II. uz.-SR

Seznam plateb na složence:
První pes:..........................................................
Každý další pes: …...........................................
Veterán - 1.pes: …...........................................
Veterán – další pes: …....................................
Štěňata, dorost 1.pes: ….................................
Štěňata, dorost – další pes: ….......................
Soutěže: …........................................................
Inzerce: …..........................................................
Přihlášku zaslanou mailem ověřte!!

Plaťte převodem nebo složenkou
typu „A“!
Platby ověřujeme z výpisu z účtu!
Prosíme, vyplňujte VS a SS.
č.ú: 123 369 369 / 0800
Variabilní symbol – členské číslo
specifický symbol – 09
Cizinci platba převodem + 4,- €

Přihlášku zašlete na adresu:

Jiřina SEVEROVÁ – Chroustov 66, 289 02 Kněžice
Tel.: 722 982 705 mail: cavalier.klub@volny.cz
Při přihlášení více psů jednoho majitele plaťte prosím výstavní poplatek najednou a uveďte zde.
…......…………………………………………………………………………………………………............
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím se zveřejněním
mých osobních údajů (jméno a adresa), či fotografií mé osoby a mých zvířat jak ve výstavním
(event. povýstavním) katalogu, tak i ve Zpravodaji, na klubových webových stránkách či face
booku, a to podle nařízení EU 2016/979 (GDPR).
V ……………………………………………. Dne:…………………… Podpis: ………........…..

