Přihláška na ZTP / Meldeschein zur / Entry for ZTP

Zuchttauglichkeitsprüfung
Kroměříž
1.10.2017

Pořadatel / Organisation:

Moravskoslezský doberman klub, Kotojedy 84, Kroměříž– Czech republic

Přihlášky zasílejte na adresu:

Wolfgang Freyer, Obchodná 469, SK - 902638 Rohožník
Tel: 00421/903782332, 0043/6767019567

Send on:

E-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Uzávěrka / Meldeschluss / Dead line

Barva /Farbe/color

7.8.2017

Černá / Schwarz /black

Rudi Killmaier( D )

Judge:

Hnědá/Braun/brown

Pohlaví / Geschlecht / sex

Pes / Rüde /male

Fena/Hündin/female

Jméno psa: / name of dog:

Name des Hundes:

Plemenná kniha:
Zuchtbuch:
Otec: / Sire :
Vater:
Matka: / Dam :
Mutter:
Jméno chovatele:
Name des Züchters:
Name of breeder
Majitel: / owner :
Eigentümer:
Ulice: / street :
Straße:
Město: / city :
Wohnort:

Datum narození:

Č.zápisu:
Nr.:

Gew. Am / date of birth :

Č.:
Nr.:
PSČ:
PLZ:

Tel.:
Země
: Land:

E-mail:

Číslo účtu : 219213182/0300

SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ28 0300 0000 0002 1921 3182

Poplatek / Meldegebühr 90.-- Euro
Vystavovatel se zavazuje uhradit startovné i v tom případě, že se zkoušky vhodnosti do chovu – ZTP nezúčastní.
Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené psem anebo psovi. V případě, že by se zkouška z objektivních
důvodů nekonala,budou poplatky použité k úhradě nákladů spojených s její přípravou.
Každý pes musí mít veterinární průkaz s platnými očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitídě
minimálně 21 dní a maximálně 1 rok před výstavou. Prosím, dbejte na veterinární přepisy Evropské unie!
Při nástupu na ZTP musí psovod ( majitel psa ) bez vyjímky předložit ke kontrole rozhodčímu a vedoucímu zkoušek originánl:
Rodokmenu, vyhodnocení RTG z Německa a zkoušky.
Psovod musí mít uzavřenou pojistku na případné škody anebo újmy na zdraví způsobené psem a kopii
předložit při nástupu na ZTP.
Meldungen ohne Zahlungsbeleg werden nicht angenommen. Přihlášky bez potvrzení o zaplacení nebudou přijaté!
Der Starter verpflichtet sich zur Zahlung der Meldegebühr, auch wenn er an dieser Veranstaltung nicht teilnimmt.
Für Schäden die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer ersetzt
werden. Sollte die Prüfung aus objektiven Gründen entfallen, wird die Meldegebühr für den vorhergegangenen
Aufwand verwendet. Bei Übernahme des Hundes zur Prüfung muß der Teilnehmer einen Internationalen
Impfpass vorweisen, dass der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21
Tagen bis zu einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. Bitte, beachten Sie die Veterinärvorschriften
der Europäischen Union! Es müssen unbedingt alle Original Papier am Prüfungstag dem Richter und Prüfungsleiter
( Ahnentafel, Prüfungs -Bestätigung und HD – Auswertung aus Deutschland ) ohne Ausnahme vor der Prüfung
vorgelegt werden.Der Hundeführer muß für den Hund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und
eine Kopie davon vorlegen.

v/-------------------------- Datum---------------------------Podpis / Unterschrift--------------------------

