
PŘIHLÁŠKA
KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMENE BASENJI

PODMITROV

X vhodné zaškrtněte

☐ PES ☐FENA

Barva: ☐ červenobílá ☐ tricolor ☐černobílá ☐ žíhaná 
 (rw)  (tri)  (bw)  (bri)

Třída: ☐ štěňat  ☐ dorostu ☐ mladých ☐ mezitřída
 (3 - 6 měs.) (6 - 9 měs.) (9 - 18 měs.) (15 - 24 měs.)

 ☐ otevřená ☐ pracovní ☐ vítězů ☐ čestná ☐ veteránů
 (od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 8 let)

Jméno psa a chov. stanice: ...........................................................................................................................

ČLP/BSN/........................ Datum narození: .......................................  Tituly: ......................................

Otec: ...............................................................................................................................................................

Matka: ............................................................................................................................................................

Chovatel: .......................................................................................................................................................

Majitel: ...........................................................................................................................................................

Ulice: .......................................................  Č. p.: .................................  Tel.: ................................................

PSČ: ..........................................  Město: .......................................................................................................

TŘÍDA ČESTNÁ je přístupná pro psy a feny, kteří získali titul interšampion, šampion, klubový 
vítěz, vítěz speciální výstavy. V této třídě se zadává pouze pořadí bez nároku na titul. Vítězové 
třídy nenastupují do soutěže o titul BOB.

K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa.

Třídu čestnou a vítězů doložte fotokopií záskaných ocenění (mezinárodní nebo národní 
šampion, titulem národního vítěze, klubového vítěze, vítěze speciální výstavy. Třídu pracovní 
doložte fotokopií pracovního certifikátu (ne licence).



SOUTĚŽE
➢ Dítě a pes ☐ 1. kategorie (5 - 9 let)  ☐ 2. kategorie (10 - 16 let)
Jméno dítěte: .................................................................................................................................................
Věk: ................................................................................................................................................................
Jméno psa a chov. stanice: ...........................................................................................................................
Majitel: ...........................................................................................................................................................

➢  Nejhezčí pár
Jméno feny: ...................................................................................................................................................
Jméno psa: .....................................................................................................................................................
Majitel: ...........................................................................................................................................................

➢  Nejlepší chovatelská stanice:
Název chovatelské stanice: ..........................................................................................................................
Chovatel: .......................................................................................................................................................
Prohlašuji, že:
•	 všechny údaje uvedené v přihlášce odpovídají pravdě
•	 jsou mi známa ustanovení propozic a výstavního řádu a že se jim podrobuji
•	 souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu
•	 jsem si vědom(a) platnosti Zákona č. 246/1992 Sb. a jeho novely č. 77/2004 Sb. na ochranu 

zvířat proti týrání (viz propozice výstavy)

Datum: ..............................................

Podpis: ..............................................

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

Za prvního psa   ........................
Za druhého a dalšího psa  ........................
Za psa ve třídě štěňat,
dorostu, čestné a veteránů  ........................
Za soutěže   ........................
Za inzerci   ........................
CELKEM   ........................

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže 
být důvodem pro vrácení výstavních poplatků!

PRO KAŽDÉHO PŘIHLAŠOVANÉHO JEDINCE 
VYPLŇTE SAMOSTATNOU PŘIHLÁŠKU 
A ZAŠLETE S FOTOKOPIÍ PRŮKAZU PŮVODU 
OBYČEJNĚ NA ADRESU:
Markéta Horáková, Prokopova 452, 269 01 
Rakovník.

Zde nalepte potvrzení o zaplacení 
výstavního poplatku.

Přihlášky bez dokladu o zaplacení 
nebudou přijaty!!!


