Přihláška na klubovou výstavu KABT
pro plemeno

Bulteriér a Miniaturní bulteriér
13. 9. 2014

Konopiště

Rozhodčí:
Helen Tonkson (EST)

Kateřina Šaldová (CZ)

Přihláška do třídy (zakroužkujte platnou třídu):
baby

(4-6 měsíců)

dorost

(6-9 měsíců)

mezitřída

mladých

(9-18 měsíců)

(15-24 měsíců)

otevřená

(nad 15 měsíců)

pracovní

čestná

vítězů

veteránů

(certifikát)

(certifikát)

(certifikát)

(nad 8 let)

Přihláška do soutěže (zakroužkujte platnou soutěž):
soutěž testovaných

soutěž dítě a pes - bulteriér

(podmínky v propozicích)

(podmínky v propozicích)

MiniBT / BT
-----------------------------------------------------------------------------------------------PES/MALE
FENA/FEMALE
Jméno psa a chovatelské stanice/name of dog:
Zkr. plem. knihy a č. zápisu/studbook nr. :
Datum narození/date of birth:
Otec/sire:
Matka/dam:
Chovatel/breeder:
Majitel/owner:
adresa/address:
země/country:
telefon /phone nr. :
e-mail (pro zaslání potvrzení o přijetí přihlášky):

Pro soutěž dítě a pes – bulteriér uveďte jméno dítěte a datum narození
Jméno

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

- Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení
výstavního řádu ČMKU a 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.
- Hunde mit kupierten Ohren werden zum Ausstellungsgelände nicht eingelassen und auch nicht
beurteilt. Ich erkläre hiermit, dass mir die Propositionenbestimmungen bekannt sind und dass ich
mich ihnen unterziehe. Ich bin mit der Bekanntgabe meines Namens und meiner Adresse im Katalog
einverstanden. Im Falle der Nicht-Teilnahme an der Ausstellung aus irgendwelchen Gründen wird die
Meldegebühr nicht zurückerstattet.
- Dogs with cropped ears are NOT allowed to enter the showground. I declare herewith that I know
the terms and the conditions of the Show-Regulations and will observe them. I am giving my
permission to publish my name and address in the catalogue. It is compulsory for each exhibitor to
pay the entry fees even if he/she doesn´t show up with a dog.

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky. / According to the entry information I pay the fees

Třída štěňat a dorost/puppies

…………………………………………

První pes/for the first dog

…………………………………………

Druhý pes/for second and other dogs

…………………………………………

Soutěž (pouze při druhé uzávěrce)

…………………………………………

Celkem/total

…………………………………………

Pro platby v ČR
Klub Anglického Bull Terriera
Jungmannova 25
číslo účtu: 157469587/0600,
115 25 Praha 1

vs 444

e-mail address: vystavabulterier@gmail.com ,

nebo na adresu Petra Fišerová, Tyršova 119, Katovice 38711
Exhibitors from foreign countries can pay the entry fee at the show
venue!
Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy v seznamu vystavovatelů v katalogu výstavy.

Datum / Date..............................................

Podpis /Signature....................................................................

