
OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
spojená s

Klubovou výstavou
klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů s KV a CAC

klubu chovatelů českých fousků s CAC
klubu chovatelů dlouhosrstých ohařů s CAC

Speciální výstavou
klubu chovatelů výmarských ohařů s CAC

13. 6. 2015 
v Náměšti na Hané

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku prosím vyplňte psacím strojem nebo hůlkovým písmem! Výběr označte křížkem.

Plemeno

Pohlaví Pes Fena

Barva Druh srsti Velikost

Třída: Štěňat (4 - 6 měsíců) Otevřená (15 a víc měsíců)

 Dorostu (9 - 18 měsíců) Pracovní (15 a víc měsíců)

 Mladých (9 - 18 měsíců) Vítězů (15 a víc měsíců)

 Mezitřída (15 - 24 měsíců) Veteránů (+8 let)

Jméno psa/feny

Chovná stanice

Vržen(a) dne

Číslo zápisu

Otec

Matka

Chovatel

Majitel

Přesná adresa

 Telefon

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a výstavního řádu a že se jim 
podrobuji a výše uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím s uvedením jména a adresy 
v katalogu.

Místo a datum Podpis

(včetně PSČ)



Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

1. termín do 1. května 2015 2. termín do 15. května 2015

Za prvního psa  Za prvního psa

Za druhého psa  Za druhého psa

Za dorost a veterány  Za dorost a veterány
(nesmí být jako 1.pes) (nesmí být jako 1.pes)

Poplatky  1. termín 2. termín

za prvního psa (včetně katalogu) 500 Kč 600 Kč

za druhého a dalšího psa (bez katalogu) 400 Kč 500 Kč

za třídu štěnat, dorostu a veteránů (nesmí být jako 1. pes) 200 Kč 300 Kč

Adekvátní částku pošlete na účet 19-1804719349/0800.
Jako variabilní  symbol uveďte číslo zápisu v rodokmenu psa.

Pro každého přihlášeného psa vyplňte 
přihlášku samostatně a přiložte 
oboustrannou fotokopii průkazu původu 
psa. Před jejím vyplněním si pečlivě 
prostudujte propozice.

Přihlášku zasílejte elektronicky na 

vystavanamest@seznam.cz 

nebo poštou na:

Výstavní výbor – výstava psů
Wellnerova 20
779 00 Olomouc

Informace:

Tel.: 731 031 818
Email: vystavanamest@seznam.cz
www.vystavanamest.cz
www.myslivost.cz/omsolomouc
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