
 

PŘIHLÁŠKA 

14. ročník Výstavy voříšků a psů bez PP 

ve Vítkově dne 8. 6. 2019 

 
Přihlášku můžete vyplnit také online na stránkách www.zkovitkov.estranky.cz 

 

Údaje  psa / feny 

 

Voříšek, kříženec                Pes bez PP                   

 

Pořadí přihlašovaného psa:   První  Druhý  Třetí  Čtvrtý 

 

Jméno psa:  

 

Datum narození psa:  

 

Pohlaví:  Pes   Fena 

 

Plemeno (v případě psa bez PP): ……………………………………………………………………… 

 

Výška v kohoutku: 

 

Druh srsti:   krátká      dlouhá  hrubá    jiná:  

 

Doplňkové soutěže: Týmový běh            Nebeský skok               Jsme dva – Jsme tým          

 

Údaje vystavovatele 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ………………(dobrovolný údaj - pro vyhodnocení nejmladšího či nejstaršího účastníka) 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Místo bydliště: ……………………………….Poštovní směrovací číslo:…………………………………. 

 
 

E-mail:………………………………………. (jeden z kontaktů – email nebo telefon je povinným údajem) 

      

Telefonní číslo: …………………………………    

 

 

Výstavní poplatek budu hradit  

     Převodem na účet  

     V hotovosti 

 Mimořádně mohou místní účastníci uhradit platbu hotově – přímo v areálu kynologického klubu každou 

neděli v době od 9,00 do 11,00.  Termíny platby jsou i pro tento způsob úhrady závazný. Nelze platit na 

místě v den konání výstavy!!! 

 

Za výše uvedeného psa uhradím  

Uzávěrka přihlášek  1. termín (do 10. 5. 2019)  2. termín (do 24.5.2019) 

200 Kč - první pes    260,- Kč - první pes  

150,- Kč - druhý a další pes   210,-Kč - druhý a další pes  



 

 

Výstavní poplatky je možno uhradit 
 

 převodem na účet 

Účet:     2800359002 / 2010  (Fio banka) 

Konstantní symbol:   0308      

Variabilní symbol:   20190806 

Specifický symbol:   počet přihlašovaných psů 

Text / Zpráva pro příjemce:  příjmení / jméno psa, psů 

Odesílatel:     jméno, příjmení, adresa  

 

     

Kontakty pro zasílání přihlášek  
 

e-mail:   olga.mencikova@centrum.cz    

 

 

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 

 

Pro každého psa zašlete samostatnou přihlášku. 

 

Zasláním přihlášky souhlasím se zveřejněním jména, příjmení a místa bydliště ve výstavním katalogu a se 

zveřejněním fotografií z průběhu výstavy. Osobní údaje budou využity jen v souvislosti s pořádáním 

výstavy, nebudou zneužity ani poskytnuty třetím stranám. 

 

 

 

 
 

V……………………. dne ………………  Podpis..................................................... 


