
Přihláška na ZTP / Entry form for
Zuchttauglichkeitsprüfung

KK Čejtice
22. 8. 2020

Pořadatel / Organisatior: Moravskoslezský doberman klub, KK Čejtice 285 22 – Czech republic

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Adress for entry forms:
Meldeadresse: 

Karolína Kočová, Čejtice 13, 285 22, Czech republic
Tel: 00420775930515
E-mail: kocovkar@seznam.cz

Uzávěrka / Deadline

5. 7. 2020  Rozhodčí / Judge: Hr.Rudi Killmaier ( D )

Barva / Color Černá / Black
and tan

Hnědá / Bown
and tan Pohlaví / Sex Pes / Male Fena / Female

Jméno psa a CHS:
Name of the dog:
Plemenná kniha: 
Studbook:                 

Č.zápisu:
Nr.:

Narozen:
Date of birth:

Otec: 
Father:
Matka: 
Mother
Jméno chovatele:
Breeder:
Majitel:
Owner:
Ulice:
Street:

Č.: 
Nr.: Tel.:

Město:
City:

PSČ: 
Post code:

Země:
Country:

E-mail:

Číslo účtu : 115-226100207/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3601000001150226100207

Majitel účtu / Owner of the account : Karolína Kočová, Chelčického 911/2, 13000, Praha 3, CZ
Poplatek / Fee : 100.-- Euro

Vystavovatel se zavazuje uhradit startovné i v tom případě, že se ZTP nezúčastní. 
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi. V případě, že by se zkouška z objektivních příčin
nekonala, budou poplatky použité k úhradě nákladů spojených s její přípravou.
Každý pes musí mít veterinární průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
Při nástupu na ZTP musí psovod (majitel psa) bez vyjímky předložit ke kontrole rozhodčímu originál: rodokmenu,
vyhodnocení RTG HD z Německa, zkoušky BH a vyhodnocení vWD.
Přihlášky bez potvrzení o úhradě startovného nebudou přijaté!
Na zkoušku nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. 
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů.

The starting fee has to be paied also in the case, that the dog will not participate the ZTP.
The organisator is not responsible for damages made by the dog or to the dog. 
Every dog has to have valid vaccination against rabbies.
During the acceptance the owner has to show original of: pedigree, result of HD from Germany, exam BH and vWD 
result.
The entries without confirmation about the payment will not be accepted.
In the Czech republic is not possible to participate with dogs who have cropped ears.

v/--------------------------  Datum---------------------------Podis / Signature --------------------------
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