národní výstava

klubová výstava

Jméno:(Name)
Země:(Land-State)
PSČ:(PLZ)
Telefon:(Phone)

Příjmení:(Surname)
Ulice:(Straße-Street)
Město:(Wohnort-Town)
Email:

Plemeno:(Rasse-Breed)
Jméno psa:

Chov. stanice:

(Name des Hundes-Dogs‘s name)

(Zwinger name-Kennel name)

Pohlaví psa: Pes

Fena

(Rüde- Male)

(Hündin – Female)

Reg. Číslo:
(Zuchtbuch Nr-Studbook No.)

Datum narození:(Geb.am-Born)
Otec psa:

Třída:(code class) *
Chov. st. otce:

(Vater-Sire)

(Zwinger name Vater – Kennel name Sire)

Matka psa:

Chov. st. matky:

(Mutter-Dam)

(Zwinger name Mutter– Kennel name Dam)

Chovatel jméno:

Chovatel příjmení:

(Breeder´s Name)

(Breeder´s Surname)

Majitel jméno:

Majitel příjmení:

(Owner´s Name)

(Owner´s Surname)

Spolumajitel jméno:

Spolumajitel příjmení:

(Mitbesitzer – co-owner)

(co-owner surname)

Číslo importu:

Chip:

(Importierte Hunde auch original Zuchtbuch u.Nr.-Imported dogs: original studbook and No.)

* kódy tříd (code class) (napsat tento kód do kolonky třída)
Nepřehlédněte!
*TB- třída štěňat – Welpenklasse – Baby Class
(4 – 6 měsíců)
Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie PP psa.
*TD- třída dorostu – Jüngstenklasse – Puppy Class
(6 – 9 měsíců) Pro třídu pracovní kopie certifikátu a pro tř. vítězů
*TM- třída mladých – Jugendklasse – Young Class
(9–18 měsíců) kopie diplomu Ich., NCh., Vítěz klubové výstavy,
*MZ- mezitřída – Zwischenklasse – Intermediate Class (15–24 měsíců) Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz.
Important: To each application form, a copy of the
*TO- třída otevřená – Offene Klasse – Open Class
(od 15 měsíců) pedigree must be attached. For working class, a copy
*TP- třída pracovní – Gebrauchshundekl. –Working Class (od 15 měsíců) of the certificate must be enclosed. For winners class,
*TC- třída čestná – bez CAC – Honor Class – non CAC (od 15 měsíců) a copy of the championship certificate must be
enclosed (Ich., national Ch., Club Winner, Special
*TW- třída vítězů – Siegerklasse – Winner Class
(od 15 měsíců) Show Winner).
*TV- třída veteránů – Veteranenklasse – Veteran Class
(od 8 let)
Přihláška do soutěží – Meldung zum Wettbewerbe – Application for Contests
Nejhezčí pár:
Pes: (Rüde-Male)
(Paarwettbewerb)
(Best Couple)

Fena: (Hündin-Female)

Nejlepší chov.skupina
(Beste Zuchtgruppe)
(Best Kennel)

Mladý vystavovatel
(Junior Handling)

Chovatelská stanice: (Zwingername-Kennel)
Chovatel: (Züchter-Breeder)
Plemeno: (Rasse-Breed)
Jméno dítěte:

Dat.nar.:

(Name des Kindes-Child´s Name)
Plemeno: (Rasse-Breed)

(Geb.am-Born)

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Laut den Bestimmungen überweise ich Ihnen gleichzeiting die vorgeschriebene
Ausstellungsgebühren – I pay the following entry fees:

Místo pro nalepení fotokopie dokladu
o zaplacení.

za prvního psa
für den ersten Hund – for the 1st dog

za druhého a dalšího psa
für den zweiten u. jeden weiteren Hund – for other dogs

za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů
für Klassen Nr.0,1,7 – for classes No. 0,1,7

za soutěže
für den Wettbewerb – for contests

inzerce, reklama
für d. Inserant – for advertisements

Celkem
Summe - Total
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Im falle der Nichtbeteiligung wird das Meldegeld nicht zurückerstattet. - Non-participation on the show whatever the reason does not lay
ground for reimbursement of the entry fee.

Podrobné informace najdete v propozicích výstavy.
Für ausführliche Informationen, siehe die Schaupropositionen.
For more information, see the show propositions.

Adresa (majitel účtu):
Interdog Bohemia
Luční ul. 286
CZ – 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 327 220
tel.: +420 326 331 041
e-mail: info@interdogbohemia.com
www.interdogbohemia.com

Bankovní spojení – Bankanstalt - Bank:
KB – Komerční banka – pobočka M. Boleslav
Palackého ul., CZ – 293 01 Mladá Boleslav
SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX
Číslo konta – Konto Nr. – Account No.
CZK :19-5783930257 / 0100
IBAN: CZ 4401000000195783930257
EURO: 19-7264280247 / 0100
IBAN: CZ 6501000000197264280247

Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa.
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa – uvádí se i do přihlášky psa.
Specifický symbol: pro Národní výstavu je ,, 200 ,, neuvádí se do přihlášky psa.
Při platbě složenkou používejte pouze složenku typu ,, A ,,
Prohlašuji, že mi jsou známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu.
Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich mich denselben unterziehe.
I declare herewith that I know the terms and conditions of the propositions and that I agree with them. I am giving my permission to publish
my name and address in the catalogue.

Výstavní poplatky – Ausstellungsgebühren – Entry fees:
do/before 10.5.2019
650,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

do/before 24.5.2019
800,- Kč
650,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
300,- Kč

do/before 14.6.2019
950,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
400,- Kč

Základní poplatky – Grundgebühren – Full fees:
do/before 10.5.2019
1. pes – Erster Hund – 1st dog
30 EUR
další pes – weiterer Hund – other dog
25 EUR
štěňata, dorost – Welpen, Jüngsten – baby, puppy
10 EUR
veteráni + tř. čestná – Veteranen – veterans
10 EUR
soutěže – Wettbewerbe – contests
10 EUR

do/before 24.5.2019
35 EUR
30 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR

do/before 14.6.2019
40 EUR
35 EUR
20 EUR
20 EUR
20 EUR

1. pes – Erster Hund – 1st dog
další pes – weiterer Hund – other dog
štěňata, dorost – Welpen, Jüngsten – baby, puppy
veteráni + tř. čestná – Veteranen – veterans
soutěže – Wettbewerbe – contests

Bezahlung an Ort und Stelle oder mit dem Scheck + 5 EUR. Surcharge for payment at the show or
for payment with check + 5
Česká národní plemena mají slevu a v 1. uzávěrce platí za prvního psa jako za psa dalšího!

