CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska
www.cavalierclub.cz

PŘIHLÁŠKA na:

KLUBOVOU a SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

*/

Barva: */

KLUBOVOU VÝSTAVU

2.6.2018

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

3.6.2018

PES

Pohlaví: */

2. - 3.6.2018

---

FENA

BLENHEIM --- BLACK&TAN --- RUBY --- TRICOLOR

Jméno psa:

Chovatelská stanice:

Číslo zápisu:

Datum narození:

Tituly:
Otec:

Chovatelská stanice:

Matka:

Chovatelská stanice:

Jméno chovatele:
Jméno majitele:

Telefon:

Adresa:ulice,PSČ,město
E-mail:

Jméno spolumajtele:

Třída: */
Štěňat (4 - 6 měs.)

Dorostu (6 - 9 měs.)

Mladých (9-18 měs.)

Mezitřída (15 - 24 měs.)

Otevřená (od 15 měs.)

Vítězů (od 15 měs.) **/

Veteránů (od 8 let)

Přehlídka šampiónů ***/

*/ Označte
***/ Přehlídka vítězů je otevřena pouze na Speciální výstavě 3.6.2018.
**/ K přihlášce je potřeba doložit kopie získaných titulů. V případě nedoložení bude pes/fena zařazen do tř. otevřené.

Přihlášené soutěže: soutěže se přihlašují na místě ve výstavní kanceláři do 13,00 hodin.
Platba:

částka:

datum platby:

Platby převodem plaťte na bankovní účet: Fio banka, a.s., č.ú. 2000689572/2010
Variabilní symbol: číslo telefonu vystavovatele
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic, že se jim podrobuji.
Prohlašuji, že zde uvedené údaje jsou správné.
Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy ve výstavním a povýstavním katalogu.
Dne:

Podpis:

Přihlášku(y), kopii dokladu o úhradě a kopii průkazu původu, příp. kopie šampionátů zašlete obyčejnou poštou na adresu:
Martina Králová, Cacovická 21, 614 00 Brno nebo mailem na adresu: ma.kralova@icloud.com.

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska
www.cavalierclub.cz

Entry form to:

*/

CLUB SHOW

2.6.2018

SPECIAL SHOW

3.6.2018

CLUB and SPECIAL SHOW
Sex */

DOG --- BITCH

Colour */

Blenheim --- Black & Tan --- Ruby --- Tricolor

2. - 3. 6. 2018
Fill in separate entry form for every dog, please!

Name of the dog

Kennel name

Registration No.

Date of Birth

Sire Name

Kennel name

Dam Name

Kennel name

Breeders Name
Owner Name

Phone:

Street, ZIP, City, Country
E-mail:

Co-owner Name

Classes: */
Minor puppy (4 - 6 mth.)

Puppy (6 - 9 mth.)

Intermediate (15 - 24 mth.)

Open (from 15 mth.)

Champion (from 15 mth.) **/

Veteran (from 8 yr.)

Junior (9 - 18 mth.)

Champions parade ***/

*/ Mark valid choise.
**/ Entry form to the class needs to be declared by copy of champion certificate. If not, dog is shifted into open class.
***/ Entry form to the class needs to be declared by copy of champion certificate. The class is open only at Special show, June 3rd, 2018.

Competitions: Entry to competitions is possible only in place in show office to 1pm.
Payment (EUR)

Amount

Payment Date

Payment to the account for foreign exhibitors: UniCredit Bank Liberec, IBAN: CZ50 2700 0000 0021 0228 4357, SWIFT: BACXCZPP

Reference: exhibitor´s phone number
I declare that the dog show rules are known to me and I will follow FCI and ČMKU show rules. Up mention data are correct.
I agree, my name and address will be published in show catalogue.
Date

Signature

Entry form, copy of payment and copy of pedigree send to mail or e-mail address:
Martina Kralova, Cacovicka 21, 614 00 Brno or via e-mailem: ma.kralova@icloud.com.

