
  Klubová výstava  a  Speciální výstava  – Valtice 2019 

14.9. + 15.9. 2019   
 

 

Klubová výstava  14.9.2019                        Speciální výstava  15.9.2019 

 

 pes  jméno ………………………………..………………………………. 

  

 fena    chovatelská stanice………………………………………………….. 

 

 

 
         třída štěňat 4–6 měsíců                                 třída dorostu 6-9 měsíců                    třída mladých 9-18 měsíců (CAJC) 

 

 

                                             
         mezitřída 15–24 měsíců (CAC)                     tř.otevřená od 15 měs.(CAC)             třída vítězů od 15 měsíců (CAC)  

 

 

 

          třída veteránů od 8 let                                   tř.mimo konkurenci  od 15 měs.                 třída čestná  od 15 měsíců                                 

 

 

 

  

  datum narození:                                            zkratka a číslo plemenné knihy: 

 

 

otec: 

 

  matka: 

  chovatel: 

  majitel: 

  adresa: 

  telefon: 

  e-mail: 

 

 

 

soutěže 

nejlepší plemeník KV: 

nejlepší plemeník  SV: 

nejhezčí pár psů KV: 

nejhezčí pár psů SV: 



Nejlepší chovatelská skupina KV: 

Nejlepší chovatelská skupina SV: 

 

Výstavní poplatky:                             5.8.2019                    24.8.2019                               24.8.2019 nečlen BC 

 

               1 výst.  obě výst.             1 výst.      obě výst.                 1 výst.      obě výst. 

první pes vč. katalogu             600 Kč     1100 Kč 800 Kč     1.500 Kč               800 Kč      1.500 Kč 

každý další pes              500 Kč     900 Kč  700 Kč     1.300 Kč               700 Kč      1.300 Kč 

štěňata, dorost, veteráni             300 Kč  550 Kč  400 Kč        750 Kč               400 Kč         750 Kč 

tř. mimo konkurenci a soutěže      200 Kč  350 Kč  300 Kč        450 Kč               300 Kč         450 Kč 

 

katalogová inzerce A5 člen BC     A6  člen BC              A5  nečlen BC     A6   nečlen BC 

           300 Kč             150 Kč                    500 Kč                     250 Kč   

 
 

 

Platba 
 

výstavní poplatky (celkem)   …………………………….. 

  

inzerce           ……………………………. 

 

společenský večer (celkem)  ……………………………. 

//550 Kč (23€)/osoba// 

 

celkem Kč (nebo €)           ….………………………….  

 
Společně s přihláškou zašlete i PP psa a je-li nutné i kopii jeho titulu nebo certifikátu 

opravňujícího zařazení do příslušné třídy. Přiložte kopii potvrzení o zaplacení. Bez dokladu o 

zaplacení nebude přihláška přijata! Přihlášky se zpětně potvrzují pouze e-mailem, zasílejte 

je na adresu: Kateřina Lobovská, Petrohradská 12, 101 00  Praha 10, tel. 00420 777 517 106    

nebo e-mailem na adresu: lobovska@recyclex.cz nebo se přihlašujte přes dogoffice.cz 
 

 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Číslo účtu:                        2301085991/2010  
Variabilní symbol:  52019 

  
Bankovní spojení pro zahraniční platby v eurech: 

Číslo účtu: 2901085995/2010 

IBAN: CZ6420100000002901085995 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Majitel účtu: Bobtail club, Bydžovského 18, 108 00 Praha 10, Czech republic 
 

 

       

 

 

  
 

 

 

 

mailto:lobovska@recyclex.cz


DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ! 

Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  s o u h l a s í m , aby 

pořadatel za účelem administrace výstavy zpracovával mé osobní údaje, aby uvedl mé 

jméno a adresu ve výstavním katalogu a aby mohl zveřejnit fotografie, spojené s účastí mojí 

a mého psa na této výstavě. Současně beru na vědomí, že  jako Subjekt údajů mám právo 

svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena 

zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházejícího z mého  souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním.  

ANO/NE *)  

 

V………………………………dne…………………………    

                 

      ……………………………….. 

   podpis 

 

 

*)   NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 

 

 

Souhlasím se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy:       ano             ne 

 

Jméno a 

příjmení:………………………………………………………………………………..….. 

 

Adresa:………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail: 

………………………………………………………………………………………….….... 

 

 

Datum:………………..     

 

 

Podpis:…………………………………… 


