Prihláška
OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN
05.08.2018 – DOLNÝ KUBÍN,
sídlisko Bysterec, plocha pri zimnom štadióne



mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov •
Minor Puppy correctly inoculated puppies up to 6 months
dorast 6-9 mesiacov • Puppy 6-9 months



mladých 9-18 mesiacov • Junior 9-18 months



stredná 15-24 mesiacov • Intermediate 15-24 months



otvorená od 15 mesiacov • Open from 15 months



* pracovná od 15 mesiacov • Working from 15 months



** šampiónov od 15 mesiacov • Champion from 15 months



veteránov od 8 rokov • Veteran from 8 years



 Pes • Dog

Plemeno • Breed

Farba • Colour

Druh srsti • Coat



Suka • Bitch

Velkosť • Size

Meno psa (suky)• Name of the dog (bitch)

Plemenná kniha a číslo zápisu • Registration Nr. (SPKP, CMKU, ČLP, MET, OHZB, PKR, VDH, LOF, LOI, LOSH ...) DDátum narodenia • Date of birth
Otec psa • Sire
Matka psa • Dam
Chovateľ • Breeder
Majiteľ • Owner
Ulica • Street

Číslo • Nr.

Štát • Country

Mesto • Town

Tel.:

PSČ • ZIP

E-mail

E-ma

Súťaže / Competitions
Dieťa a pes (Mladý vystavovateľ) • Child and dog (Junior Handling)

Najkrajší pár • Brace competitions

I. kategória 9 -13 rokov
II. kategória 14 – 17 rokov

Meno majiteľa • Náme of the owner:

Meno dieťaťa • Náme of the child

Meno psa (/suky)• Name of the
Meno psa (suky) • Name of the dog (bitch):

dog (bitch)



kópia PP / copy of pedigree



doklad o platbe / payment

 * pracovný certifikát working

•

** potvrdenie o šampionáte

certificate

Championship certificate

•

Svojim podpisom sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, Slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy
v katalógu výstavy a na webovej stránke OPK Dolný Kubín. Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. • With his/her signature, the exhibitor is
obliged to abide by the SKJ show regulations and Slovak veterinary rules. The exhibitor is giving his/her permission to publish his/her adress in the exhibition catalog and
on the website of the OPK Dolný Kubín. The entry is financially binding.
Miesto/dátum • Place/date

Podpis • Signature

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku!

Fill in a separate form for each dog!

Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku ktorým

Fill in the application form in block letters or by typing. Illegible applications

nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu

will not be accepted. Applications lacking any necessary documents (a copy

pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov) bez urgovania

of an International working certificate for the Working class, a copy of a

chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť budú

Championship certificate for the Champion class) will be automatically

preradené do triedy otvorenej. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie

entered into an open class without notifying owners. Should the owner forget

psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez

to indicate the class or should he/she do it incorrectly regarding the age, the

kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.

organiser will enter the dog into a relevant class without notifying the owner.
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