Přihláška na

Dobrman klub ČR

Svod dorostu dobrmanů - 8. 10. 2022

pořádá
UZÁVĚRKA 29. 9. 2022

Svod dorostu dobrmanů
se soutěží

o NEJLEPŠÍHO PSA A FENU SVODU DKČR

Jméno psa a chovatelská stanice:
Datum narození:
Pohlaví:

zkr. plemenné knihy, č. zápisu:
PES

FENA

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

8. října 2022 – areál cvičiště Kynologického klubu Klánovice, Praha 9,
ulice V Jehličině (info 724424964)

PROGRAM:

9,00 – 9,30:
9,45:

BARVA

Tituly:

Zkoušky:

Otec

č. zápisu:

Matka:

č. zápisu:

přejímka psů
posuzování svodu

Svodu dorostu se mohou zúčastnit jedinci ve stáří 6 – 15 měsíců, výjimečně i starší.
Řádně vyplněné přihlášky spolu s kopií průkazu původu (oboustrannou) a fotografií psa ve
výstavním postoji zasílejte do dne uzávěrky na e - mail hlavního poradce chovu DKČR:
oddvoulvu@volny.cz

Chovatel:
Majitel (vč. adresy, telefon ):
Kardiografické vyšetření jedince:

ANO

NE

Řádně vyplněné přihlášky spolu s kopií průkazu původu (oboustrannou) a fotografií psa ve
výstavním postoji zasílejte do dne uzávěrky na
e - mail hlavního poradce chovu DKČR: oddvoulvu@volny.cz

Nabídka vyšetření Vašeho dobrmana. Vyšetření obsahuje celkovou echokardiografii bez sedace
Vašeho dobrmana (tj. z obou stran hrudníku a subkostálně, B-mode, M-mode, Doppler, TDI), EKG
záznam se vždy nahrává během echokardiografie u všech vyšetřovaných psů. V indikovaných
případech lze provést Holterovské vyšetření.
ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (B-MODE, M-MODE, DOPPLER) – 1815 Kč
ECHOKARDIOGRAF. VYŠ. – CENA PŘI MNOŽSTVÍ 6 A VÍCE ECHO VYŠ. ZA DEN) 1694,- Kč
Účast psů na akci nesmí být v rozporu s ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání
246/1992 sb. v platném znění.

TÍMTO PROHLAŠUJI, ŽE JSEM MAJITELEM FOTOGRAFIE UVEDENÉHO PSA, NEBO VLASTNÍM
POVOLENÍ NA ŠÍŘENÍ DÍLA OD AUTORA.

POPLATKY:

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 110/2019 Sb., v platném znění
a zároveň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních
údajů (GDPR)
Podáním přihlášky souhlasím s uvedením svého jména, příjmení a adresy v katalogu,
zpracováním osobních údajů a dále souhlasím s případným zachycením své podoby při
pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů na této akci
a beru na vědomí, že případné rozmnožování a rozšiřování se bude dít obvyklým způsobem,
zejm. na webu či v materiálech DKČR pro jeho potřebu a potřebu jeho členů, popř. pro další
obvyklé účely.

Výše uvedené výstavní poplatky jsou splatné k datům jednotlivých uzávěrek na bankovní účet
Dobrman klubu České republiky: 1141468349/0800, VS: vaše telefonní číslo. Poplatky za
kardiologické vyšetření budou hrazeny na místě.

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
Dle propozic poukazuji tyto poplatky a doklady o jejich úhradě přikládám

PRO UZÁVĚRKU DO 29. září 2022
700,- Kč pro člena DKČR (doklad o zapl. příspěvků na rok 2022)
800,- Kč pro nečlena klubu

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA SVODU:
průkaz původu, výkonnostní a výstavní průkaz, očkovací průkaz psa, fotografie psa.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pes musí být vybaven hladkým řetízkovým obojkem a pevným vodítkem. Majitel zodpovídá za škody
způsobené psem. Volné pobíhání psů v areálu ZKO Klánovice je zakázáno. Háravé feny je nutno
nahlásit předem pořadateli!

_______________________________________________________________________

Datum: ______________________

Podpis: _____________________________

VETERINÁRNÍ USTANOVENÍ :
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro
malá zvířata.

