
P Ř I H L Á Š K A 
 
KLUBOVÁ OBLASTNÍ VÝSTAVA RETRIEVERŮ 

12.9.2020 – Hope & Treasure 2020 
KLUBOVÁ VÝSTAVA  RETRIEVERŮ bez KV 

13.9.2020 – Pink Show 2020 
Královický dvůr u Slaného 

 
Přihlášku vyplňte psacím strojem nebo hůlkovým písmem  *nehodící se škrtněte 
             
                12.9.2020_______          13.9.2020_________  
 
Plemeno_____________________________________ Pohlaví:*           pes  -  fena 
 
Třída: *        baby            dorostu             mladých              mezitřída          
                      otevřené         pracovní            vítězů                veteránů        čestná    
 
Jméno psa a název 
chov.stanice:_______________________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________Člp:__________________________________ 
 
Získané výst.tituly:________ _______________Zkoušky:__________________________ 
 
Otec:___________________________________________Člp:______________________ 
 
Matka:_________________________________________ Člp:_____________________ 

 
Chovatel (jméno a příjmení):_________________________________________________ 
 
Majitel ( jméno a příjmení, vč.přesné adresy):___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________Tel:______________________ 
e-mail: 
_________________________________________________________________________ 
 
Pro každého přihlášeného psa vyplňte samostatnou přihlášku. Před jejím vyplněním 
si pečlivě prostudujte propozice. 
Pro zařazení do třídy pracovní přiložte certifikát a do třídy vítězů přiložte doklad o 
přiznaném titulu. K přihlášce připojte kopii průkazu původu psa a dokladu o zaplacení 
vstupního poplatku. Doporučeným dopisem dle propozic zašlete na adresu: 
  

Radka Stegurová, Studeněves 5, 27379 Tuřany u Slaného 



S O U T Ě Ž E 
Dítě a pes  
Jméno dítěte + věk ……………………………………………….......... 
Jméno psa : ……………………………………………………… ….. 
Nejhezčí pár psů 
Plemeno:__________________________________________________________________ 
 
Jména psů___________________________________________________________ 
Nejlepší chovatelská skupina, 
CHS ____________________________________________________ 
 
Plemeno___________________________________________________________________ 
 
Jména psů___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Podle propozic poukazuji tyto poplatky: 
Za prvního psa..................................Kč 
Za druhého psa.................................Kč                      Místo pro nalepení dokladu 
Za štěně, dorost.................................Kč 
Za veterán,čestná............................Kč           o zaplacení 
Za soutěže..........................................Kč 
 
CELKEM:.........................................Kč 
 
UPOZORNĚNÍ: Psa přihlášeného do třídy baby, dorostu a veteránů,čestná  
nelze považovat za prvního přihlášeného psa. 
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat neúplné a nečitelné přihlášky nebo 
přihlášky, ke kterým nebude přiložena kopie dokladu o zaplacení nebo kopie průkazu 
původu.  
UPOZORNĚNÍ!!!! s ohledem ke COVID19: Při posuzování v kruhu bude s ohledem k 
situaci skus a chrup předveden majitelem/handlerem psa, posudky budou vydány 
bezkontaktně - do krabice umístěné u kruhu po dokončení posuzování plemene, v kruhu 
platí povinnost všech vystavovatelů mít nasazenou roušku, mimo kruh není potřeba. Žádáme 
vystavovatele o dodržování bezpečných rozestupů, vše se budeme snažit přizpůsobit tak aby 
na to byl prostor. Katalog bude vydáván výhradně elektronicky a umístěn na stránkách 
výstavy s 2hod předstihem před začátkem výstavy. Zápis do PP bude probíhat výhradně na 
vyhrazeném pracovišti a vystavovatelé budou mít na sobě roušku a použijí desinfekci.  
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. 
Souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy. 
 
 
 
 
V..........................................dne......................................podpis............................ 


