
Popisná přehlídka			……………………… Kč

Povahový test				……………………… Kč

Nepovinné cviky PT			……………………… Kč

Vítání štěňátek				……………………… Kč


Celkem poukazuji částku		……………………… Kč


Zde nalepte kopii dokladu o platbě poplatků.
(bez tohoto dokladu nemůže být Vaše přihláška přijata!)























Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji.
Přihlášením na akci souhlasím s archivací výsledků akce (včetně protokolů) pro potřeby klubu KCHBO a souhlasím s eventuálním pořizováním foto(video)dokumentace. 
Souhlasím se zveřejněním jména -  adresy – telefonu – e-mailu  (nehodící se škrtněte) v katalogu akce a u výsledků v klubovém zpravodaji a na webu klubu.  


V ….…………………… dne …..…………… podpis …………………………………
Univerzální 
Přihláška na akci KCHBO

  Popisná přehlídka				 Australský ovčák
  Povahový test					 Groenendael
  Nepovinné cviky PT – obrana – aport		 Laekenois
  Vítání štěňátek				 Malinois
						 Tervueren
						
  pes		
  fena		

přihlašuji se na akci konanou dne ………………………. v……………………………………..

Jméno psa 
a chovatelská stanice ………………………………………………………………….…………..

Číslo zápisu a PK …………………………………………Datum narození ……………………

Číslo tetování ………………………. Číslo čipu………………………………………………….

RTG DKK …………….……… RTG DLK ……………………….PRA/HC………….…............

Výstavní ocenění / tituly …………………………………………………………………………...

Zkoušky …………………………………………………………………………………….……….

Otec ……………………………………………………………………………	 Varieta ………….

Matka ………………………………………………………………………….  Varieta ……….....

Chovatel  ………………………………………………………………………………….………...

Adresa chovatele ……………………………………………………………………….………….

Majitel ………………………………………………………………………………………………..

Adresa majitele vč. PSČ …………………………………………………………………………..

………………………………………………Tel. / e-mail………………………………………….

Spolumajitel *……………………………….  Držitel *………………………………….…………
Adresa, kam chci zaslat vstupní list, 
je-li jiná, než adresa majitele ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………............
* - vyplňte pouze, má-li pes spolumajitele / držitel
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