Klubová výstava Samojed klubu 20.března 2021
Přihláška – Entry form - Anmeldenschein
uzávěrka – anmeldeschluss – close
1) 16. února 2021
2) 02. března 2021

Pes – Rüde – male

Fena – Hündin – female

štěňat – baby - Welpen (4-6 m)

mezitřída -intermediate –
Zwischenklasse (15-24 m)

šampionů/vítězů–
champion/winner (od 15 m)

mladých – junior – Jugend (9-18
m)

otevřená – open – Offen (od 15
m)

veteránů – veteran (od 8 let)

dorost – puppy – Jüngsten (6-9)

pracovní -working -Gebrauchs
(od 15 m)

Čestná honourable-Ehrenklasse

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně v den výstavy. –The dogs must have the righ age min. on
the day of the show. –Die Hunde müssen mindestens am dem Tag IHA rechte Alter für seine Klasse haben.
Jméno psa a název chovat.stanice - Name of dog – Name des Hundes:
Zkratka pl. knihy, č. záp. - Registr No. – Abkürzung des Stammbuches, Nr.:
Dat nar. – Wurftag – Date of birth:
U importovaných psů původní čís. a zkratka pl. Knihy - Original Zuchtbuch u. – Nr. Importierte Hunde:

Otec – Sire – Vater:
Matka – Dame – Mutter:
Chovatel – Breeder – Züchter:
Majitel – Owner – Eigentümer:
Ulice – Street – Strasse:
Místo – Place – Wohnort:
PSČ – Zip Code – PLZ:
Země – Country – Land:
E-mail:
Telefon:
K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem. - Please, write legible! It is
necessary to enclose the copie of Pedigree. - Bitte, deutlich schreiben. Bei der Anmeldung muss die Fotokopie der Ahnentafel
beigelegt sein.
Pro tř. pracovní doložte fotokopii Certifikátu zkoušek, tř. šampionů/vítězů fotokopii šampionátu/NV, KV, VSV. – Enclose Copies of
the tituls for working and champion classes. – Für Gebrauchshundeklasse und Champion Klasse Fotokopie der Urkunde
mitsenden.
Pouze ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a šampionů se zadává CAC. – Only classes: intermedia, open, working and
champion give titles CAC. – Nur Klasse: Zwischenklasse, Offen, Gebrauchs und Champion nehmen an CAC Wettbewerb teil.

SOUTĚŽE– COMPETITIONS – WETTBEWERBE

MLADÝ VYSTAVOVATEL – JUNIOR HANDLING
Jméno dítěte – Name of child – Name d. Kindes
Věk – Age – Alter

DÍTĚ A PES
Jméno dítěte – Name of child – Name d. Kindes
Věk – Age – Alter

SOUTĚŽ POTOMKŮ - PROGENY GROUP
Jméno psa

NEJHEZČÍ PÁR -/ BEST COUPLE - PAARKLASSE
Pes – Male – Rüde
Fena – Female – Hündin
Majitel – Owner – Eigentümer

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA - BREEDER’S GROUP – ZUCHTGRUPPENBEWERB
Chov. stanice – Kennel – Zwingername
Chovatel – Breeder – Züchter
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. – Ich erkläre hiermit, dass mir die Bedingungen der
Proposition bekannt sind und dass ich mich diesen unterziehe, der engemeldete und hat nicht kupierten Ohren. – I declare that I
know proposition, that I give in to it and the dog has not cropped ears.
Podpis/ Unterschrift des Eingentümers/ Signature the owner:

Datum:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky - Laut den Bestimmungen überweise ich Ihnen
gleichzeitig die vorgeschrieben - Ausstellungsgebühren / According to proposition I remit this fees

Za prvního psa vč. katalogu - the 1st dog incl. katalog - für den ersten Hund inkl. Katalog
Za druhého a dalšího psa -the 2nd a. next dogs - Zweiten u. weitere Hunde
Soutěže - Competitions - Wettbewerbe
Inzerce - Advertisement - Anzeigte
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a doporučeně pošlete na adresu: / Den ausgefüllte Anmeldeschein
schicken Sie eingeschrieben an angeführte Adresse: /The completed entryforms send you to this adress:
Kateřina Soldánová, Dobříč 101, 252 25 Dobříč, e-mail: Soldanova.Katka@seznam.cz
Zde nalepte doklad o zaplacení! Enclose confirmation of the payment! Bitte die Zahlungsbestätigung
beizufügen!

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků! - In case of
absenc from show we won’t give back the fees! - Im Fall den Abwesenheit wird die Meldegebühr nicht
zurückgegeben
Podpisem přihlášky k výstavě uděluji organizátorovi výstavy Samojed klubu z.s., se sídlem: Mělnická 205, 250 65
Líbeznice, spisová značka L2716, vedená u Městského soudu v Praze, Souhlas se zpracováním osobních údajů dle
směrnice 95/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa,
pořizování fotografií nebo filmových záznamů za účelem uvedení údajů v katalogu vystavovatelů, na výstavním
posudku a v případných dalších dokumentech a s publikací těchto údajů v tištěné nebo elektronické podobě na
intenetu pro potřeby Samojed klubu z.s.

