Klub bretaňských ohařů z.s.
pořádá
KLUBOVOU VÝSTAVU KLUBU BRETAŇSKÝCH
OHAŘŮ

ve středu 1. května 2019
v Konopišti v parku u Staré Myslivny

Posuzování a zadávání titulů se řídí platným výstavním řádem ČMKU

PROGRAM:
8.30 – 9.30
9.45
10.00 – 14.00
14.30

přejímka psů, veterinární kontrola
zahájení výstavy
posuzování v kruhu
závěrečné soutěže

Výstava proběhne v parku u restaurace „Stará Myslivna“ na Konopišti.
Pro účastníky výstavy je k dispozici hlídané parkoviště těsně u výstavní plochy.
Příjezd ze silnice směr Václavice /Neveklov/ přes hráz rybníka. Občerstvení bude k
dispozici v restauraci u výstavního areálu, stejně jako další nezbytné technické
zajištění. Upozorňujeme vystavovatele, že vzhledem k umístění výstavy v tomto
turistickém centru je nezbytné, aby případné nečistoty po svých psech odklidili do
odpadkových pytlů, jimiž bude areál vybaven. Děkujeme Vám, že i Vaším
zodpovědným přístupem nám pomůžete, aby spolupráce se správcem areálu mohla
pokračovat i nadále a abychom zde naše výstavy mohli pořádat i v budoucnu.
TŘÍDY:

štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců výše
od 15 měsíců výše. Tato třída se otevírá jen pro
plemena s pracovní zkouškou. K přihlášce je nutné
přiložit fotokopii certifikátu, opravňujícího k zařazení do
této třídy – vystavují jej pouze určená pracoviště a
nelze jej nahradit fotokopií výsledkové tabulky ze
zkoušek!!

vítězů

veteránů

k přihlášce je nutné přiložit fotokopii osvědčení o
udělení titulu mezinárodní, národní či klubový
šampion, eventuálně zvýraznit zápis o udělení titulu
KV či VSV v kopii průkazu původu.
od 8 roků výše

K přihlášce je vždy nutné přiložit fotokopii průkazu
původu hlášeného psa.

SOUTĚŽE:
Nejlepší štěně:

soutěže se účastní jedinci s oceněním “velmi nadějný 1“ ze třídy
štěňat.
Nejlepší dorost:
soutěže se účastní jedinci s oceněním “velmi nadějný 1“ ze třídy
dorostu.
Nejlepší mladý jedinec: soutěže se účastní jedinci, kteří získali titul BOJ.
Nejlepší veterán:

soutěže se účastní jedinci, kteří získali titul BOV.

Nejlepší pes kl. výstavy: BIS soutěže se účastní jedinci, kteří na klubové výstavě
získali titul BOB.
Nejlepší z BOS:
soutěže se účastní jedinci, kteří získali titul BOS.
O nejkrásnější pár psů: soutěží pes a fena stejného plemene v majetku jednoho
majitele, kteří byl předvedeni na této výstavě.
Chovatelská cena: soutěží skupiny tří a více jedinců z chovu jednoho chovatele,
předvedení na této výstavě. Zvířata, přihlášená do této soutěže,
musí pocházet nejméně od dvou různých otců či matek (nesmí
to být pouze přímí sourozenci!)
Dítě a pes
do soutěže mohou přihlásit rodiče svoje nezletilé ratolesti.
Soutěž se nezapočítává do výsledků JUNIORHANDLING!
Věkové omezení 3-9 let. /znění VŘ ČMKU/.
Přihlášky k soutěžím „dítě a pes“, „o nejkrásnější pár“ a „chovatelská cena“
můžete zasílat mailem, budou také přijímány na výstavišti u přejímky do 11
hodin.

POSUZOVÁNÍ PŘIJAL:
Oldřich Nehyba /CZ/
Test vrozených vloh – T.A.N. se v rámci výstavy konat NEBUDE!
/v Konopišti je pořádán v rámci jarních vlohových zkoušek13.4. 2019/

Veterinární předpisy: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo
očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 30 dnů do jednoho
roku před konáním akce očkován proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí
EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí
splňovat podmínky dané platnými nařízeními Evropského Parlamentu a Rady
Evropy;

Výstavní poplatky:
za prvého psa včetně katalogu
600.- Kč
za dalšího psa stejného majitele
500.- Kč
třídy dorostu, veteránů
100.- Kč
soutěže (O nejkr. pár a „Chovatelská cena“) 100.- Kč
soutěž Dítě a pes
zdarma
VÝSTAVNÍ POPLATKY na KV KBO uhraďte na běžný účet :
Česká spořitelna
Číslo účtu: 530227309/0800
Variabilní symbol: 01052019
Kopii dokladu o uhrazení výstavního poplatku připojte k přihlášce.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE POUZE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE NA
ADRESU:
Anežka Hrdličková
Svatavská 379
394 94 Černovice
nebo elektronickou poštou na:

prihlasky.kbo@centrum.cz

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.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE

8. 4. 2019

SPONZOREM VÝSTAVY JE

ČMKU - ČMKJ
KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s.
PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

klubovou – speciální *)
Místo konání ………………………….………………………………….. Datum …………………………………………………………
Třída: *)
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 ………………………………………..………………..

Upozornění: pořadatel neručí za škody, způsobené psem v rámci výstavy, ani
za jeho případnou ztrátu či zranění během výstavy.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
Anežka Hrdličková, Svatavská 379, 394 94 Černovice
nebo mailem na: prihlasky.kbo@centrum.cz
Kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku a kopii rodokmenu je
nezbytné připojit k přihlášce.

DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ!
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)
s o u h l a s í m , aby pořadatel za účelem administrace výstavy zpracovával
mé osobní údaje, aby uvedl mé jméno a adresu ve výstavním katalogu a aby
mohl zveřejnit fotografie, spojené s účastí mojí a mého psa na této výstavě.
Současně beru na vědomí, že jako Subjekt údajů mám právo svůj souhlas
kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena
zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházejícího z mého souhlasu,
který byl dán před jeho odvoláním.
ANO/NE *)

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

………………………………………………………………………………………..
podpis

*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

