ZKO Sadská pořádá
z pověření Dobrman klubu ČR
SVOD DOROSTU
A
BONITACI
07.09. 2013
08.09. 2013
……………………………………………………………………
SVOD: mohou se zúčastnit jedinci staří 6-15 měsíců, vyjímečně i starší.
Každý majitel přinese 1 fotografii o rozměrech 9 x 13 cm a kopii PP.
BONITACE: bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří absolvovali svod
dorostu a dovršili stáří 15 měsíců. Výběrová bonitace je určena pro jedince,
kteří úspěšně absolvovali základní bonitaci a dovršili věk 24 měsíců.
Každý majitel přinese 1 fotografii o rozměrech 9 x 13 cm a kopii PP.
Účast na bonitaci je podmíněna členstvím majitele předváděného jedince v
Dobrman klubu České republiky

UZÁVĚRKA JE 30.08. 2013
SVOD

500,- Kč

BONITACE

800,- Kč

Inzerce:

celá strana 500,- Kč, poloviční formát 350,- Kč.

Doklady potřebné pro účast: Průkaz původu psa (feny) a jeho jednu kopii
Výkonnostní knížka
Očkovací průkaz
Fotografie psa ve výstavním postoji 9x13cm
Program akce: 7,30 – 8,45 hod. přejímka psů,

9,00 hod. začátek akce

ČITELNĚ vyplněnou přihlášku, kopii PP, kopii zaplacené složenky „C“
Dále popsanou fotografii psa ve výstavním postoji (formát 9x13 cm) a
v případě přihlášky na bonitaci též kopii dokladu o členství majitele psa
v Dobrman klubu ČR zašlete na adresu:
Božena Ranglová, P. Jilemnického 332, Čelákovice, 250 88
Kontakt: mobil 775 956 352,
e-mail: ranglova@seznam.cz
Přihláška a propozice také na:
www.dobermannclub.cz
Účast psů na akci nesmí být v rozporu s ustanovením
Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.77/2004, platného od 1.3. 2004.
Akce se řídí normativy DKČR.

SVOD
07.09. 2013

PES

PŘIHLÁŠKA
SADSKÁ

BONITACE
08.09. 2013
základní
pracovní
výběrová

FENA

Jméno psa …………………………………………………………………………..
Chovatelská stanice…………………………………………………………….…..
Datum narození:…………………č. zápisu…………...tetovací číslo……………….
Otec……………………………………………….č. záp……………………………
Matka……………………………………………..č. záp……………………………
Výstavy……………………………………………………………………………….
Zkoušky………………………………………………………………………………
RTG… .…………………………………………..barva:……..……………………..
Chovatel………………………………………………….…………….……………
Adresa…………………...….…………………………………PSČ………………
Majitel……………………………………………………..………………………...
Adresa:…………………………………………………………PSČ……….……….
Telefon:…………………………E-mail…………………………………………….
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s Řádem svodu dorostu DKČR a
Bonitačním řádem DKČR v aktualizovaném znění v platném od 3.3.2013.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a Řádu na ochranu zvířat
při veřejném vystoupení nebo svodu psů ČMKU a že se podvoluji se je
dodržovat. Zároveń čestně prohlašuji, že jsem majitelem přiložené fotografie
nebo vlastním od autora fotografie licenci na šíření díla
Zákonem 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je v České republice kupírování uší zakázáno.

Datum: .…………….

Podpis majitele – účastníka akce: ………..………………..

Vybrané označte, vyplňte úplně a

čitelně

hůlkovým písmem.

