
PPRROOPPOOZZIICCEE  PPOOPPIISSNNÉÉ  PPŘŘEEHHLLÍÍDDKKYY  AA  PPOOVVAAHHOOVVÉÉHHOO  TTEESSTTUU 

 

Na akci bude probíhat i hromadný odběr DNA. 

Datum konání:  neděle 28. 10. 2018 

Místo konání:  Fotbalové hřiště Vrbičany (okr.Kladno)  

N 50°18.27192', E 13°59.61715'  

Při výjezdu z Klobuk směr na Vrbičany po levé straně před  

začátkem obce je fotbalové hřiště SK Vrbičany. Od Vraného projet celé Vrbičany 

směr Klobuky a fotbalové hřiště je na konci vesnice po pravé straně. 

Přihlášky:   Bc. Lenka Dušánková 

                                       e-mail: bonitace@kchbo.com 

                                       tel.: 775 965 665  

                                       přihlášky pouze on-line zde 

 

Uzávěrka:   30. 09. 2018 pro členy klubu. Nečlenům klubu bude umožněno přihlášení  

                                       až po tomto datu. Bez potvrzení o úhradě poplatku zaslaného  

                                       bezodkladně s přihláškou nebude přihláška přijata a místo bude     

                                       podstoupeno dalšímu zájemci.                   

                                       Počet psů omezen! Max. 30 psů na  PP a 40 psů  na PT! 

    Úhrada poplatků výhradně na účet číslo: 2201391422 / 2010, SS 222,  

                                        VS telefonní číslo. Neakceptujeme složenky! 

 
 

Cena 
Sleva pro člena 

KCHBO, z.s. 
Cena pro člena 

KCHBO, z.s. po slevě 

Popisná přehlídka a povahový test 550 Kč -200 Kč 350 Kč 

Povahový test (prováděný samostatně) 400 Kč -100 Kč 300 Kč 
Nepovinné cviky povahového testu  
(přihlášené dodatečně) 

100 Kč -50 Kč 50 Kč 

Sleva ze základní ceny při uchovnění (popisná 
přehlídka + povahový test) pro psy splňující kritéria 
Zdravotní směrnice 2/2017 - mající 2 nepovinná 
zdravotní vyšetření – pouze členi KCHBO 

- 250 Kč     

DNA profil (+ ověření původu je-li prováděno 
najednou) 

1100 Kč   1100 Kč 

 

Program:   8:00 – 9:00  veterinární přejímka a odběry DNA 

   od 9:00 zahájení posuzování 

     obrany po ukončení posuzování v kruhu  

                                       cca 15:00 ukončení v závislosti na počtu přihlášených 

Další podmínky účasti:  

- včas a řádně vyplněná a odeslaná přihláška, poplatky v plné výši připsány na účet KCHBO (potvrzení o   

  platbě přiložte k přihlášce) 

- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince  

- pes musí být klinicky zdravý, feny po krytí, březí a kojící se nesmí akce zúčastnit 

- psi, kteří neprojdou ve stanoveném čase přejímkou, nemohou být připuštěni k posouzení  

- majitel psa se zavazuje dodržovat normativy KCHBO a ÚKOZ 

mailto:bonitace@kchbo.com
https://goo.gl/forms/ASQnRiuROtiHdG7M2


Nezapomeňte si s sebou:  

- průkaz původu psa (originál)  

- poklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu, kopie 

  zdravotních testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních ocenění  

- hračku nebo aport pro povinný cvik č. 8 – Vlohy pro aportování 

Upozorňujeme: 

Háravé feny musí být hlášeny při přejímce a nesmí narušit prostor, kde bude probíhat posuzování PT a 

PP (posuzují se na závěr akce). Na přejímce Vám bude určen prostor k venčení háravých fen!  

Nepovinný cvik obrana je nezbytné přihlásit do uzávěrky!  

V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, zaškrtněte v přihlášce i ověření původu (dodatečné 
ověření původu je zpoplatněno). 
 
Přihlášením na bonitaci a uhrazením poplatku prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic i 

Bonitačního řádu a že se jim podřizuji. Stejně tak beru na vědomí, že veškerá agenda související se 

zápisem výsledku předvedení na této akci, bude zpracována až po ukončení posuzování. 

 

Přihlášením na bonitaci a uhrazením poplatku souhlasím s uveřejněním osobních údajů - jména a 

příjmení, titulu, bydliště, telefonu a e-mailu v katalogu a dalších dokumentech souvisejících s účastí na 

bonitaci. Souhlasím s pořízením fotografií, popř. videozáznamu mé osoby. Moje osobní údaje včetně 

fotografie a videozáznamu mohou být zveřejněny na webových stránkách KCHBO.com, Facebooku, v 

databázi KCHBO a periodicích věnovaných kynologii, popř. poskytnuty partnerům – sponzorům klubu k 

jejich prezentaci. Úplné znění Memoranda naleznete na webu www.kchbo.com.  

  

Úplné znění Bonitačního řádu naleznete na http://kchbo.com/?Klub:Stanovy-%F8%26aacute%3Bdy-

sm%ECrnice 

wwwwww..KKCCHHBBOO..ccoomm 
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