
 

                                                 
 
 

PŘIHLÁŠKA
KV WDK  Náměšť nad Oslavou 17. 6. 2017
Uzávěrka přihlášek:  I. - 12. 5. 2017  II. - 26. 5. 2017

 
□  Pes   

 
□  Fena  
                         

Třída:  
□   štěňat  4-6 měsíců  
      

□   veteránů  od 8 let 
 

□   dorostu  6-9 měsíců                       

□   mladých  9-18 měsíců      
                   

□   mezitřída  15-24 měsíců 
 

□   otevřená  od 15 měsíců                   

□   pracovní  od 15 měsíců  
             

□   vítězů  od 15 měsíců     
                

□   excellent (čestná v DO) od 15 měsíců     

□   special pet od 15 měsíců                 
 
 

Jméno psa a CHS  
Datum narození:  Číslo zápisu:  
Jméno otce:  
Jméno matky:  
Jméno chovatele:  
Jméno majitele:  
Adresa majitele vč. PSČ:  
Telefon:  e-mail:  
Spolumajitel:  stát:  

 
 
 
 

Soutěž nejhezčí pár psů: 
Pes - Fena:  
Majitel:  
Chovatelská skupina:  
 
   
Datum: ____________________________     podpis: __________________________________________  

   
 

Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Sleva 
za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že 
jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce 
psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu.  
Pro TŘÍDU PRACOVNÍ doložte fotokopii předepsaného certifikátu.  
Pro TŘÍDU VÍTĚZŮ doložte fotokopii šampionátu. Nebudou-li tyto 
certifikáty řádně doloženy, bude pes zařazen do tř. otevřené. 
Třída EXCELLENT (bez zadávání CAC) je určena pro psy a feny s titulem 
Šampion WDK nebo C.I.B. a není oficiální třídou dle VŘ ČMKU - doložte 
fotokopii certifikátu. Třída SPECIAL PET Je určena pro psy a feny, kteří se 
kvůli exteriérovému důvodu, zdravotnímu handicapu nebo jinému 
důvodu nemohou či nechtějí účastnit výstavy v běžné konkurenci a není 
oficiální třídou dle VŘ ČMKU. Tito psi a feny obdrží posudek a věcné ceny. 
V této soutěži není zadávána známka, pouze pořadí. 
K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, 
jinak nebude přihláška přijata. Pes může být přihlášen pouze do jedné 
třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. 

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 

Za 1.psa  ___________________________                                     □   člen WDK                 
Za 2. a dalšího psa   __________________ 

Soutěže  ___________________________ 

Celkem ____________________________ 
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nelze považovat za prvního, který je přihlášen do třídy štěňat, dorostu a veteránů  
a sleva z poplatku za 2. a každého dalšího psa se jich netýká. 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu.  
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 


