
ČMKU  -  ČMKJ - KLUB  BRETAŇSKÝCH  OHAŘŮ z.s. 
 

PŘIHLÁŠKA  NA  VÝSTAVU  klubovou – speciální   *) 
  

 

Místo konání  Konopiště  Datum  30.04.2023  

TŘÍDA: vybranou třídu označte zřetelným křížkem! 

štěňat dorostu mladých mezitřída otevřená pracovní vítězů Veteránů 

 

Plemeno    pohlaví    

Jméno psa/feny* a název chov. stanice    

Tetov.číslo/čip    číslo zápisu    

Datum narození    zbarvení    

Otec – jméno    číslo zápisu    

Matka – jméno    číslo zápisu    

Chovatel - jméno    stát    

Majitel – jméno    

 Adresa    

   

e-mail    mobil    

Pořadatel neručí za škody, způsobené psem v rámci výstavy či testu, ani za jeho případnou ztrátu či 
zranění během akce.  
 

UPOZORNĚNÍ: 
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  je nezbytné, aby vystavovatel udělil organizátorům 

souhlas, aby za účelem administrace výstavy zpracovávali nejnutnější osobní údaje týkající se jeho 

osoby, aby mohli uvést jméno a adresu vystavovatele ve výstavním katalogu a aby případně mohli 

zveřejnit fotografie, spojené s účastí na této výstavě. Jako Subjekt údajů má fyzická osoba právo svůj 

souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování 

osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného souhlasu. 

Souhlasím: ANO/NE *)  

*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
 

V    dne    podpis   



ČMKU - ČMKJ 

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s. 

P Ř I H L Á Š K A 
 

Ke klubovým zkouškám loveckých psů  T.A.N.  

 

Místo Konopiště datum 30.4.2023  

 

Jméno (pes/fena*)   

 

Plemeno   

 

Číslo zápisu  čip   

 

Vržen/a  zbarvení   

 

Otec  číslo zápisu   

 

Matka  číslo zápisu   

 

Majitel  adresa   

 

  telefon   

 

Vůdce  adresa   

 

  telefon   

 

*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
 
Prohlašuji, že jsem seznámen se zněním zkušebního řádu a že jej budu respektovat. Beru na vědomí, 
že pořadatel neručí za případné škody, způsobené psem, ani za jeho ztrátu či úhyn v průběhu 
zkoušky.  
Prohlašuji, že respektuji požadavek GDPR, který je uveden v propozicích příslušné akce a že uděluji 
pořadatelům souhlas se zpracováním dat, eventuelně se zveřejněním fotodokumentace z akce. 

ANO/NE *) 
 

V    dne    podpis   


