SLOVENSKÝ KLUB
MALTÉZSKYCH PSÍKOV
SLOVAK MALTESE CLUB

PRIHLÁŠKA NA VÝSTAVU PSOV (resp. bonitáciu) / DOG SHOW ENTRY FORM
DRUH VÝSTAVY / SHOW TYPE:
KLUBOVÁ VÝSTAVA s udeľovaním CAC/CAJC / CLUB SHOW with CAC/CAJC
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA s udeľovaním CAC/CAJC / SPECIAL SHOW with CAC/CAJC
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA "CLUB CUP" bez udeľovania CAC/CAJC / SPECIAL SHOW "CLUB CUP" without CAC/CAJC
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA "SPECIAL CUP" bez udeľovania CAC/CAJC / SPECIAL SHOW "SPECIAL CUP" without CAC/CAJC

Klubová

BONITÁCIA
Dátum konania výstavy (bonitácie) / Date of the show: ....................................

Plemeno / Breed:

MALTÉZSKY PSÍK / MALTESE

Farba / Colour:
biela / white
Meno psa / Name of the dog:

Pohlavie / Sex:

Druh srsti / Coat:

dlhá / long

Veľkosť / Size:
Narodený / Date of birth:

standard

Plem. kniha a č. zápisu / Stud book & Reg. number:

pes / male
suka / female

Otec psa / Sire:
Matka psa / Dam:
Meno chovateľa / Breeder:
Meno majiteľa psa / Owner:
Adresa, telefonický a mailový kontakt / Address, phone, e-mail:
Triedy / Classes:
mladší dorast / minor puppy
3 - 6 mesiacov / 3 - 6 months

šampiónov / champion
s priloženým potvrdením o šampionáte / Championship certificate compulsory

starší dorast / puppy
6 - 9 mesiacov / 6 - 9 months

veteránov / veteran
od 8 rokov veku / 8 years and older

mladých / youth
9 - 18 mesiacov / 9 - 18 months

s titulom Klub. Víťaz, Víťaz SR, CH, ICH / with tittles Club win., Nat .win., CH, ICH

stredná / intermediate
15 - 24 mesiacov / 15 - 24 months

ostrihaných / haircut
od 9 mesiacov / 9 months an older

čestná / honour

otvorená / open
od 15 mesiacov / 15 months an older
Triedy prístupné len na špeciálnych výstavách bez zadávania CAC / Special classes only for shows without CAC
chovných jedincov / class of breeding dogs & females
pre využívané uchovnené jedince / for maltese using in breeding
víťazov / winners
(trieda je prístupná len pre riadnych členov klubu / class only for regular club members)
s priloženým potvrdením o šampionáte / Championship certificate compulsory
Súťaže / Competitions
Páry / Couples

Môj miláčik / My Darling

Chovateľská skupina / Breederʼs group
Junior handling

TOP Family
V jeden výstavný deň sa súťaže konajú len 1x bez ohľadu na počet výstav!

Mená prihlásených psíkov a detí do súťaží prosíme vypísať na samostatný list a priložiť k tejto prihláške.
VÝSTAVNÉ POPLATKY / ENTRY FEES:.
Poplatky je možné uhradiť bankovým prevodom alebo platbou na výstave.
Entry fees can be paid by bank transfer or cash payment at the exhibition.
Číslo účtu / Bank account Nr.:
IBAN SK41 8330 0000 0027 0162 3373, SWIFT Code: FIOZSKBAXXX

POZOR ! / ATTENTION!
K prihláške je potrebné priložiť kópiu preukazu o pôvode
vystavovaného jedinca, inak nebude prijatý na výstavu.

Svojim podpisom vystavovateľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať predpisy výstavného
poriadku SKMP, SKJ, FCI a veterinárne predpisy SR a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho
mena, adresy a obrazového materiálu v katalógu výstavy, výstavných dokumentoch, na
webovej stránke klubu a v propagačných materiáloch, ktoré publikujú správy z výstav.
Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

With his/her signature, the exhibitor accepts and is obligated to abide the
SKMP/SKJ/FCI show rwgulations and Slovak veterinary rules. The exhibitor
is giving his/her name, address and pictures from the exhibition in the
exhibition catalog, in documents from the exhibition, on the website of the
Slovak Maltese Club and promotional materials. The entry is financially
binding.

Miesto a dátum
Location, Date:

Podpis
Signature:

_________________________________

Please, enclose a copy of Pedigree, otherwise your dog could not
be registered to the dog show.

_________________________________

