PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU AMERICKÝCH AKIT
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na klubovou výstavu AA, která se bude konat dne 4.8. 2013
na Q Ranch, Pavlov – Bezděkov, se zadáváním titulů CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Klubový vítěz

Třídy (hodící se prosím zaškrtěnte )
Třída štěňat
4-6 měsíců
Třída otevřená
Od 15ti měsíců

Třída dorostu
6-9 měsíců
Třída čestná
ICh, Ch

Pohlaví (hodící se zaškrtněte )

pes

Třída mladých
9-18 měsíců

mezitřída
15-24 měsíců

Třída vítězů
ICh, Ch, KV,VSV

Třída veteránů
od 8mi let

fena

Registrační jméno psa:
Číslo zápisu:

Datum narození :

Otec:
Matka:
Chovatel:
Jméno a příjmení majitele:
Adresa majitele:
Telefon:

email:

Bonitace ( uchovnění ) od 15ti měsíců – hodící se zaškrtněte

ano

ne

Souhlásím s uvedením svého jména a adresy ve výstavním katalogu. Zároveň tímto
prohlašuji, že jsem se seznámil/a s propozicemi výstavy a že s nimi souhlasím.

Dne

Podpis majitele:

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE NA KLUBOVOU VÝSTAVU

Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Za prvního psa:
Za druhého a dalšího psa:

Dorost, veterán *:
Bonitace:
* v případě přihlášení více psů nemůže být dorost ani veterán považován za prvního psa!!
Výstavní poplatek lze uhradit :
1/ převodem na účet č. 165 124 9349/0800
Variabilní symbol : číslo Vašeho mobilno telefonu
Do zprávy pro příjemce : Jméno a příjmení vystavovatele
2/ složenkou typu A na účet č. 165 124 9349/0800
Majitel účtu :American Akita Club, Obránců míru 1763,Roztoky
Do zprávy pro příjemce : Jméno a příjmení vystavovatele
Přihlášku zašlete :

Pokud platíte složenkou, zde
nalepte doklad o zaplacení.
(stačí kopie)

1/ elektronicky na email:info@americanakita.cz
2/ poštou na adresu
Dana Žampachová
Obránců míru 1763

BEZ TOHOTO DOKLADU
NEBUDE PŘIHLÁŠKA
PŘIJATA!

Roztoky u Prahy
252 63
Pro třídu vítězů nutno přiložit fotokopii certifikátu !
Každý pes musí mít svoji přihlášku ! Tato přihláška
je platná pouze na den 4.8.2013!!
K přihlášce na výstavu/bonitaci je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa
!!
V případě dotazů pište na výše uvedenou adresu nebo volejte na 603 47 19 85

