KLUBOVÁ VÝSTAVA / CLUB SHOW
šarplaninců, krašských ovčáků a tornjaků
18.5.2019 / 18th May 2019
v areálu výstaviště „Zahrada Čech“ Litoměřice

Při Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích se koná Klubová výstava Klubu chovatelů jugoslávských
ovčáků pro plemena KRAŠSKÝ OVČÁK, ŠARPLANINSKÝ PASTEVECKÝ PES a TORNJAK se
zadáním titulů CAC, res. CAC, CAJC, Klubový vítěz, BOS, BOB, BOJ a BOV
delegovaný rozhodčí - STOJMENOVIĆ NENAD

! PRO KLUBOVOU VÝSTAVU PLATÍ VŠECHNA USTANOVENÍ PROPOZIC MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY !
1. uzávěrka
2. uzávěrka
3. uzávěrka

/
/
/

1st entry close
2nd entry close
3rd entry close

4. 4. 2019
16. 4. 2019
23. 4. 2019

On-line přihláška je možná prostřednictvím systému DogOffice.
Na zaplacení výstavního poplatku lze použít online platbu kartou prostřednictvím Dogoffice

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto
nenastane, přihláška NEPROBĚHLA!!!!!
Přihlášky zaslané e-mailem nebudou přijaty!
VÝSTAVNÍ POPLATKY
*3. uzávěrka 23.4.2019.
1. uzávěrka 2. uzávěrka
*Pouze
- 4.4.2019
- 16.4.2019 prostřednictvím
systému

za 1. psa včetně katalogu
the 1st dog including catalog
za dalšího psa
another dog
třída štěňat, dodostu, čestná,
veteránů
Baby, Puppy and Veteran
classes
If you pay on the show you will pay

ENTRY FEES
*3rd entry
deadline 23.4.2019

1st entry
deadline 4.4.2019

2nd entry
deadline 16.4.2019

*NO systému

DogOffice

DogOffice

550 Kč

650 Kč

800 Kč

30 €

35 €

40 €

450 Kč

550 Kč

700 Kč

25 €

30 €

35 €

300 Kč

400 Kč

500 Kč

15 €

20 €

25 €

the payment the 3rd closse + 5 € for each dog and day,

Členům klubu vrátí klub přímo na výstavě 100 Kč za každého přihlášeného psa.

Za prvního vystavovaného psa se nepovažuje pes ze třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné. Sleva za druhého a dalšího psa
může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé
přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu
Inzerce v katalogu / Advertisments:
1 A5 strana 1000 Kč / 1 Seite 40 EUR, ½ A5 strany 500 Kč / ½ A5 20 EUR

Fio banka a.s. Praha, název účtu Nord Bohemia Canis
pro Kč: č.ú. 2000712859/2010
pro Euro: č.ú. 2200712861/2010, IBAN: CZ5120100000002200712861, BIC: FIOBCZPPXXX
Platby na jiné č. účtu nebudou akceptovány!

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Při platbě
uveďte jako variabilní symbol VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO!!!
Pro každého psa nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena úplná a čitelná kopie obou
stran průkazu původu hlášeného jedince; u jedinců hlášených do třídy pracovní nebo vítězů pracovní certifikát nebo
kopie šampionátu (v opačném případě bude jedinec zařazen do třídy otevřené).
Fill in an different entry form for each dog! Enclose a photocopy of the pedigree, for champion class and working class
a proof of entitlement.
Přeřazování psa z jednoho rázu (velikostní, barevný, typ srsti) do druhého není na výstavě povoleno. Přeřazovat psa ze
třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k
záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: / ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO:

Nord Bohemia Canis,z.s.
Ing.Marta Kubešová
Bříza 141
413 01 Roudnice nad Labem
Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno vstupním listem (s využitím elektronické pošty) s uvedením dne, kdy
bude Váš pes posouzen. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.
The acceptance of a dog will be confirmed 10 days before the show by a entry document with a date when your dog will
be judged. The organizer ist not responsible for a wrongly entry form. Photocopies are not given back.

