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

PŘIHLÁŠKA na:

15.9.2018

KLUBOVOU VÝSTAVU

*/

Pohlaví: */

Kulturní a společenský dům LOREC, Lorecká 57, Kutná Hora
PES
--FENA

Barva: */

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.)

Dorost (6 - 9 měs.)

Mladých (9-18 měs.)

Mezitřída (15 - 24 měs.)

Otevřená (od 15 měs.)

Vítězů (od 15 měs.) **/

Veteránů (od 8 let)

Přehlídka vítězů není na této klubové výstavě otevřena.

*/ Označte
**/ K přihlášce je potřeba doložit kopie získaných titulů. V případě nedoložení bude pes/fena zařazen do třídy otevřené.

Soutěže se přihlašují na místě ve výstavní kanceláři do 13,00 hodin.

Platba:

částka:

datum platby:

Platby převodem: bank. účet: Fio banka, a.s., č.ú. 2000689572/2010, var.symbol: číslo telefonu vystavovatele.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených
osobních údajů správcem:
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska, IČO: 45773173, sídlo: Na dílech 807/6, 141 00 Praha 4
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 4150, (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
aa) k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora
ab) předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (ČMKU) a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku
b) pro informační účely:
ba) vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky, brožurky, katalogy, webové prezentace na klubovém webu) v rozsahu – jméno a příjmení, email, obec,
stát, včetně údajů z průkazu původu psa, který je součástí této přihlášky a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami včetně psů v mém vlastnictví

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic, že se jim podrobuji.
Prohlašuji, že zde uvedené údaje jsou správné.

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.

