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P¤IHLÁ·KA NA SVOD DOROSTU
DATUM KONÁNÍ

29. 9. 2007

MÍSTO KONÁNÍ

Rekreační areál Bílá skála u Číměře (Nová Bystřice)

JMÉNO PSA A CHOVATELSKÉ STANICE
DATUM NAROZENÍ
ČÍSLO ZÁPISU ČMKU

POHLAVÍ
TETOVACÍ ČÍSLO

RTG DKK

Pobočka RKČR RTW-SPORT pořádá

Svod dorostu plemene rotvajler
29. 9. 2007

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ
ZKOUŠKY

Rekreační areál Bílá skála u Číměře (Nová Bystřice)
přejímka: 11.00 – 12.45 hod., začátek: 13.00 hod.
Svod je přístupný psům a fenám, kteří dovršili věk šest měsíců –
– horní hranice věku není stanovena.

OTEC

ČÍSLO ZÁPISU

RTG DKK

MATKA

ČÍSLO ZÁPISU

RTG DKK

Absolvování svodu je jednou z podmínek chovnosti rtw
CHOVATEL (jméno, adresa, PSČ)
Posuzovatel: OPCH Alice Wludyková
Nutno předložit očkovací průkaz s platným očkováním
proti psince a vzteklině, dále Průkaz původu.
Přihlášku zašlete spolu s kopií ústřižku o zaplacení na adresu:
Kristýna Jarošová, K Lesu 3272, 738 01 Frýdek-Místek
Možno zaslat i elektronicky (potvzeni o zaplacení prosíme přivést s sebou)
na e-mail: kristyna.jr@seznam.cz

E-mail:
JMÉNO MAJITELE

ČLENSKÉ ČÍSLO

ADRESA MAJITELE

PSČ

Platbu 200,- Kč zasílejte na účet RKČR: 000000-1342318339/0800
V
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dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzávûrka 14. 9. 2007
přijetí přihlášky potrvdíme e-mailem (bude-li připojen)

Do naplnění kapacity lze v areálu zajistit ubytování v chatkách
Háravé feny mohou být na svodu posouzeny – prosíme nahlásit předem
(nemohou být ubytovány s ohledem na účastníky probíhajícího výcvikového víkendu)

Podpis majitele

................................................................

Údaje na přihlášce musí být shodné s údaji v průkazu původu eventuelně ve výstavním
a výkonnostním průkazu psa/feny. Přijetí přihlášky potrvdíme e-mailem (bude-li připojen).
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Pobočka RKČR RTW – SPORT pořádá

Svod dorostu plemene rotvajler
29. 9. 2007
Rekreační areál Bílá skála u Číměře (Nová Bystřice)
přejímka: 11.00 – 12.45 hod., začátek: 13.00 hod.
Svod je přístupný psům a fenám, kteří dovršili věk šest měsíců –
– horní hranice věku není stanovena.
Absolvování svodu je jednou z podmínek chovnosti rtw
Posuzovatel: OPCH Alice Wludyková
Nutno předložit očkovací průkaz s platným očkováním
proti psince a vzteklině, dále Průkaz původu.
Pﬁihlá‰ka ke staÏení:
http://www.rkcr.cz/pobocky/bezhranic/info/dokumenty_ke_stazeni.htm
Přihlášku zašlete spolu s kopií ústřižku o zaplacení na adresu:
Kristýna Jarošová, K Lesu 3272, 738 01 Frýdek-Místek
Možno zaslat i elektronicky (potvzeni o zaplacení prosíme přivést s sebou)
na e-mail: kristyna.jr@seznam.cz
Platbu 200,- Kč zasílejte na účet RKČR: 000000-1342318339/0800
Uzávûrka 14. 9. 2007
přijetí přihlášky potrvdíme e-mailem (bude-li připojen)

Do naplnění kapacity lze v areálu zajistit ubytování v chatkách
Háravé feny mohou být na svodu posouzeny – prosíme nahlásit předem
(nemohou být ubytovány s ohledem na účastníky probíhajícího výcvikového víkendu)

