Českomoravská kynologická unie
Klub chovatelů čivav, z.s.

PŘIHLÁŠKA – ENTRY FORM
na

KLUBOVOU VÝSTAVU / CLUB SHOW
pro plemeno čivava / for chihuahua breed

konanou dne 26.5.2018 v Golf Club Poděbrady z.s. / held in May 26th in Golf Club Poděbrady z.s.
adresa: Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady

GPS: 50°8’17.257″N, 15°8’39.890″E
Uzávěrka / Entry deadlines:
I. - 1. 4. 2018

II. - 6. 5. 2018

Plemeno / Breed:
Čivava dlouhosrstá / Chihuahua longcoat
Čivava krátkosrstá / Chihuahua smoothcoat

Pes / Male

Fena / Female

Třída / Class:
Štěňat / Baby

4-6 měsíců / months

Dorost / Puppy

6-9 měsíců / months

Mladých / Junior

9-18 měsíců / months

Mezitřída / Intermediate

od 15-24 měsíců / months

Otevřená / Open

od 15 měsíců / from 15 months

Vítězů / Winner

Od 15 měsíců. Přístupna psům a fenám, kteří získali titul Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Národní vítěz, pes s uznaným mezinárodním nebo národním titulem šampiona / from 15
months. Champion title necessary

Veteránů / Veteran

od 8 let / from 8 years

Čestná / Honour

Od 15 měsíců. Přístupna psům a fenám, kteří získali titul Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Národní vítěz, pes s uznaným mezinárodním nebo národním titulem šampiona / from 15
months, Champion title necessary.
Neuděluje se CAC / no CAC award in this class - Nejde se o titul BOB / no BOB competition
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Čivava zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného
pro zařazení do třídy.
Jméno psa / Name of dog :

Plem. kniha č. zápisu / Registration No:

Datum narození / Date of birth:

Otec psa / Sire:

Matka psa / Dam:

Chovatel / Breeder:

Majitel/ /Owner:

Ulice/ Street:

PSČ a město / ZIP and Town

Stát / Country:

Místo a datum / Place and date:

Tel. / Phone No. :

Email:

Podpis / Signature:
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SOUTĚŽE/ COMPETITIONS:
Nejhezčí pár psů / The best pair
Chovatelská skupina / The Breeders group
Dítě a pes /The child and the dog
Výstavní poplatky / Entry fees:
Za prvního psa / first dog:
Za druhého a dalšího psa /
second and the next dogs:
Soutěže / competitions:
Inzerce / advertising:
CELKEM / TOTAL :

Přihlášku zašlete / Entry form send

or

poštou na adresu / via mail to:
Regina Plouharová
náměstí Přátelství 684
383 01 Prachatice
Czech republic
tel: +420 775 368 564
emailem/ by email
chihuahua-cz@seznam.cz

Důležité upozornění: K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit OBOUSTRANNOU fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené
na výstavu, dále kopii šampionátu, titul vítěze při zařazování psa do třídy šampionů, vítězů a třídy čestné!
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno zasláním potvrzení o vyřízení přihlášky emailem, seznam vystavovatelů bude dále k dispozici na stránkách Klubu
chovatelů čivav, z.s. www.klubcivav.cz . Vstupní listy nejsou třeba, pořadatel má k dispozici seznam všech přihlášených psů a jejich majitelů.
Important: necessary documents to be enclosed to the entry form - copy of pedigree of every dog and copy of the champion title if the dog is entered to
the champion or honour class. The confirmation will be sent to the exhibitor by an email, the list of exhibitors will be published on Club site:
www.klubcivav.cz .
Svým podpisem se vystavovatel zavazuje dodržovat ustanovení výstavního řádu ČMKU/FCI, propozice Klubové výstavy a pokyny pořadatelů Klubové
výstavy a veterinární předpisy České republiky. Přihlášením se vystavovatel zavazuje uhradit veškeré výstavní poplatky.
With his/her signature, the exhibitor promises to abide by the ČMKU/FCI show regulations and Czech republic veterinary rules. The entry is financially
binding.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího. KCHČ, z.s. reserves the right to make any necessary changes to the list of judges
UZÁVĚRKY A POPLATKY / CLOSE DATE AND FEES:
Pri jakékoliv formě úhrady výstavních poplatků musí být na dokladu o poukázání platby uvedené jméno majitele psa a všech přihlášených psů, aby bylo
možné správně identifikovat platbu. Vystavovatel se zavazuje zaplatit výstavní poplatky i v případe, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nebude účastnit.
Detailní informace viz propozice.
With any type of payment the name of the owner and name of every entered dog must be stated on the proof of payment, so that the payment can be
correctly identified. Exhibitor commits himself to pay the entry fees also in case he will not participate at the show whatever the reason. More
informations regarding payment and payments details, please, see show information or contact show organizers directly.
ORGANIZACE VÝSTAVY & KONTAKTY / SHOW ORGANIZATION & CONTACTS:
DOGOFFICE administrátor :
Regina Plouharová
Tel: +420 775 368 564
E-mail: chihuahua-cz@seznam.cz
www.dogoffice.cz
www.klubcivav.cz
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