Podle propozic poukazuji tyto poplatky:

Orientační plánek místa výstavy

Za prvního psa (včetně katalogu)………………………………………… Kč
Za další psy

………………………………………… Kč

Českomoravská kynologická jednota

Štěňata, dorost a veteráni (v případě ……………….………………… Kč
více psů nemůže být považován za prvního psa)
Inzerce

21. OBLASTNÍ VÝSTAVA
PSŮ VŠECH PLEMEN

………………………………………… Kč

Celkem

………….……………….. Kč

a
KLUBOVÉ VÝSTAVY
FILA BRASILEIRO CLUB
KLUB CHOVATELŮ ANGLICKÉHO MASTIFA
KLUB CHOVATELŮ POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH
KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
ŠVÝCARŠTÍ HONIČI
(Klub chovatelů švýcarských honičů, z.s.)

Prohlašuji, že jsou mi
známa všechna
ustanovení propozic
a že se jim podrobuji.
Potvrzuji, že výše uvedené
údaje odpovídají pravdě.

Zde nalepte kopii dokladu
o zaplacení poplatku

6. června 2015
……………………………………

www.acana.cz

ZÁMECKÝ PARK V PRAZE KUNRATICÍCH
PRO VÝSTAVU PLATÍ VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU
Program:

……………………………………

7.00
9.15
9.30
14.00

-

9.00
9.30
14.00
16.00

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
závěrečná přehlídka

Datum a podpis majitele
Přihlášky zasílejte na adresu:

Přihlášky zasílejte na adresu:

Výstava psů ČMKJ
Papírníkova 618/5
142 00 Praha 4

Zásadně nepřijímáme přihlášky zaslané e-mailem.

Výstava psů ČMKJ
Papírníkova 618/5
142 00 Praha 4

Jaroslav M a r e k

telefon:
mobil:
e-mail:
www:
Uzávěrka přihlášek:

261 710 894 (Po, St 14-18 hod.)
603 911 317
omspraha4@seznam.cz
www.myslivost.cz/omspraha4

1. termín 15. dubna 2015
2. termín 29. dubna 2015

Tituly
Oblastní výstava:

Vítěz třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní,
vítězů, veteránů, Oblastní vítěz

Klubová výstava:

CAJC, CAC, Res. CAC, BOJ, BOV,
Klubový vítěz 2015 (pouze Klub chovatelů anglického mastifa

Veterinární podmínky

a Klub chovatelů polských ovčáků nížinných), BOS,BOB
Speciální výstava: CAJC, CAC, Res. CAC, BOJ, BOV, Vítěz
speciální výstavy 2015, BOS, BOB

Přihláška

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii obou
stran průkazu původu - platí pro všechny psy přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu
původu nebude přihláška přijata. Vystavovaní psi mohou být přihlášeni pouze do jedné
z uvedených tříd. Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány odděleně podle směrnic
ČMKU.

Psi musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo
platným pasem zvířete v zájmovém chovu v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního

6. června 2015 Praha Kunratice

21. Oblastní výstava psů všech plemen
Uzávěrka přihlášek: KLUBOVÉ VÝSTAVY
FILA BRASILEIRO CLUB
1. - 15.4. 2015
KLUB CHOVATELŮ ANGLICKÉHO MASTIFA
2. - 29.4. 2015
KLUB CHOVATELŮ POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH
KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVĆÁCKÝCH PSŮ
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
ŠVÝCARŠTÍ HONIČI
(Klub chovatelů švýcarských honičů, z.s.)

zákona. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Doklady k účasti na výstavě

Závěrečná přehlídka
1. Průkaz původu psa.
Pracovní psi:

zúčastnit se mohou vítězové třídy pracovní

Veteráni:

zúčastnit se mohou všichni veteráni

Nejhezčí jedinci jednotlivých plemen:

zúčastnit se mohou všichni Oblastní

nebo CAC-třída pracovní

Vyplňujte čitelně (strojem nebo hůlkovým písmem) podle průkazu
původu. Vhodné zaškrtněte.

2. Platný očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu.
3. Vstupní list

Plemeno: ………………………………………………………………………………….

Všeobecná ustanovení

vítězové a BOB

Pohlaví:

Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody

Výstavní poplatky
1. uzávěrka 2. uzávěrka
15.4. 2015
29.4. 2015
za prvního psa (včetně katalogu) 490,-Kč
640,- Kč
za dalšího psa
440,- Kč
590,- Kč
štěňata, dorost a veteráni (nesmí
250,- Kč
350,- Kč
být jako 1. pes v případě více psů jednoho vystavovatele)
Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu dospělou osobu.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní,
podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny, psi v
majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční kousaví a agresivní
vůči lidem a psům, psi s kupírovanýma ušima.
V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic).

Kopii dokladu o zaplacení přilepte na přihlášku. Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška

Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve

byla odmítnuta. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního

výši 980,- Kč.

¨

¨

Mladých

Mezitřída

(4-6 měs.)

(6-9 měs.)

(9-18 měs.)

(15-24 měs.)

¨

¨

¨

Otevřená

Pracovní

Vítězů

Veteránů

( od 15 měs.)

(od 15 měs.)
(certifikát)

(od 15 měs.)
(doklad)

(od 8 let)

Jméno psa a chovatelská
stanice:………………………………………………………………………………………….
Zkratka pl. knihy a č. zápisu:…………………………………………………………...

Informace o dopravě
Otec:……………………………………………………………………………………………..

razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přijetí psa na výstavu bude

Bus č. 165 a 193 do stanice „Kunratická škola“ Kunratice.

písemně potvrzeno vstupním listem přibližně deset dnů před výstavou.

Možnost parkování v těsné blízkosti výstavního areálu (viz plánek na zadní straně).

Inzerce

Třídy
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU ( jsou uvedeny na přihlášce).
pro vystavovatele a soukromé osoby
pro firmy

Matka:…………………………………………………………………………………………...
Chovatel příjmení, jméno:……………………………………………………………....

1 strana A5

½ strany A5

500 Kč

300 Kč

1000 Kč

600 Kč

opravňujícího k zařazení do této třídy (Mezinárodní šampion, Šampion členské země FCI,

splněny v den podání přihlášky.

¨
Dorost

Datum narození:……………………………………………………………………………..

poplatku. Přihlášky, na kterých nebude přilepen doklad o zaplacení, nebudou přijaty.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního

Pokud nebudou příslušné doklady připojeny k přihlášce, bude pes zařazen do třídy otevřené.

¨
Štěňata

Protesty

Bankovní spojení: číslo účtu 60791369/0800.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být

Třídy (pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy)

¨

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Poplatek uhraďte přiloženou složenkou. V případě úhrady jiným způsobem

Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz).

Velikost: …………………………

uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

uveďte jako variabilní symbol datum narození vystavovaného psa.

zařazení do této třídy. Pro zařazení do třídy vítězů připojte k přihlášce fotokopii dokladu

Barva srsti: …………………… Druh srsti: ……………………………….

způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

Děti mají vstup zdarma a jsou na naší výstavě vítány.

Pro zařazení do třídy pracovní připojte k přihlášce fotokopii certifikátu opravňujícího k

Pes ¨ Fena ¨

Majitel příjmení, jméno: ………………………………………………………………...
Adresa majitele: …………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………….

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo grafické úpravy.

…………………………………………PSČ:……………………Tel.:………………………..
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
K přihlášce musí být přiložena fotokopie obou stran PP.

