KCHK ČR 1927
jesenická pobočka
pořádá dne 15. 09. 2018 bonitaci malých a středních kníračů v :
areálu koupaliště Lipjo, Chlebičov
GPS navigace: 49.9569775N, 17.9718683E
Bonitace se mohou zúčastnit malí a střední knírači od 15 měsíců věku.
Všichni psi musí mít už výstavní ocenění zapsané v průkazu původu jedince se známkou výborný nebo
velmi dobrý ve třídě dospělých ( mezitřída, třída otevřená, pracovní, vítězů), získané na výstavě pořádané
KCHK. .
Střední knírači musí mít v průkazu původu zapsány výsledky vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů.

Bonitační komise:

Ing. Danuše Kotalová
Irena Kucharčíková

- rozhodčí pro exteriér
- oblastní poradce chovu

Poplatek pro členy KCHK činí 400 Kč, pro nečleny 800 Kč.
Přejímka psů bude od 12:30 do 13:30 hod., začátek bonitace ve 13:30 hod. U přejímky upozorněte
na háravé feny – budou posuzovány až na závěr akce. Průkaz původu a výkonnostní knížku vezměte
s sebou.
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Majitel se prokáže platným očkovacím průkazem psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině,
psince, infekční hepatitidě a parvoviróze v době ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok.
JE ZAKÁZÁNO PŘEDVÁDĚT PSY S KUPÍROVANÝMI UŠNÍMI BOLTCI!
Při nedodržení těchto veterinárních opatření nebude veterinárním dozorem psovi povolena účast na akci.

Poplatky zasílejte pouze na číslo účtu jesenické pobočky.
2000543813/2010, VS číslo tel. majitele, spec. symbol 333
Při neúčasti se poplatky nevracejí.
K přihlášce přiložte ústřižek o zaplacení. Bez těchto dokladů nebude přihláška přijata.

Zasílejte na adresu:

Irena Kucharčíková, Zahradní 309,747 57 Slavkov u Opavy

nebo elektronicky:

irena.kucharcikova@seznam.cz

Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob.

!!! UZÁVĚRKA JE 30. 08. 2018 !!!
Zde odstřihněte – vypište na stroji, nebo hůlkovým písmem

Jméno psa a chovná stanice:
Velikost a barva:
Plem. kniha a číslo zápisu:
Datum narození:
Výstavní hodnocení ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů:
Výsledky hodnocení DKK:
Otec psa:
Matka psa:
Chovatel (jméno a adresa):
Majitel (jméno a adresa):
e-mail:
telefon:
Datum:
Podpis:

Pohlaví:

č. zápisu:
č. zápisu:

