
PLEMENO POHLAVÍ

TŘÍDA VELIKOST

BARVA SRSTI DRUH SRSTI

Pro třídu pracovní nebo vítězů přikládám doklady: 

JMÉNO PSA A NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE

datum narození číslo zápisu, u importovaných jedinců i původní číslo zápisu

OTEC

MATKA

CHOVATEL

PSČ město stát 

e-mail telefon 

   
 

   
   

číslo zápisu otce

číslo zápisu matky

MAJITEL

ADRESA MAJITELE

Formulář lze vyplnit na počítači, uložit a odeslat emailem bez tisku. K přihlášce přiložte úplnou a 
čitelnou kopii obou stran průkazu původu psa.  Hlásíte-li  psa do třídy pracovní nebo vítězů, přiložte 

úplnou a čitelnou kopii příslušného dokumentu dle propozic výstavy.  
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a zašlete na kontaktní email níže.

Tel.  603 456 985 (pondělí 9-18h, pí. Lásková)

oblastni-vystava@email.cz

PŘIHLÁŠKA na výstavu 24. září 2022 Praha 6 - Džbán
na 21. Oblastní výstavu psů všech plemen, včetně NO a neuznaných plemen zapisovaných v plemenných 

knihách ČMKU, s oblastní klubovou výstavou Klubu chovatelů jezevčíků ČR (bez zadání CAC i KV), s 
klubovými výstavami Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů (CAJC, CAC, BOB, bez KV) a 

Českomoravského klubu chovatelů hladkosrstých pinčů Praha (CAJC, CAC, BOB, bez KV)

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE TAKÉ PODAT ELEKTRONICKY NA ADRESE: WWW.DOGOFFICE.CZ

1. UZÁVĚRKA přihlášek
12.8.2022

2. UZÁVĚRKA přihlášek
1.9.2022

mailto:oblastni-vystava@email.cz


NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA

jméno chovatele 

název chovatelské stanice 

plemeno 

jména psů 

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

za prvého psa Kč

za druhého a dalšího psa Kč

za soutěže Kč

za inzerci v katalogu Kč

za zpracování přihlášky emailem Kč

CELKEM Kč

 

 

  

Prohlašuji, že jsou mi známa všechna ustanovení propozic a že se jim podrobuji.

Souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a adresy v katalogu výstavy. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

V dne jméno přihlašujícího

  

 

 

  

SOUTĚŽE
 

jméno dítěte věk

plemeno psa skupina

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ
jméno psa

  jméno feny

jméno majitele

JUNIOR HANDLING 1. skupina (9-13 let), 2. skupina (13-17 let)
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