FORMULARZ ZGLOSZENIA NA WYSTAWĘ CENTRUM KYNOLOGICZNEGO W POLSCE
NAZWA WYSTAWY

MIEJSCE I DATA WYSTAWY

PSA/SUKĘ ZGŁASZAM DO KLASY*:
Baby
Szczeniąt
Młodzieży

Pośredniej

Otwartej

Pracującej/użytkowej

Championów

Weteranów/seniorów

DANE PSA/SUKI
IMIĘ Z PRZYDOMKIEM
RASA
UMASZCZENIE
DATA URODZENIA

PŁEĆ*

NR RODOWODU (Z UWZ. ORGANIZACJI)

OZNAKOWANIE (NR CHIPU/TATUAŻU)

TYTUŁY/CHAMPIONATY

WYSZKOLENIE (IPO, PT, INNE)

OJCIEC

MATKA

PIES

SUKA

IMIĘ I NAZWISKO HODOWCY
DANE WŁAŚCICIELA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

TELEFON

E-MAIL

JESTEM CZŁONKIEM CKwP*
*Właściwe zaznacz X

TAK

NIE

Formularz należy wypełniać czytelnie i tylko białe pola! Formularz można wydrukować i wypełnić a następnie wysłać pocztą lub zeskanowany e-mailem. Można także formularz
wypełnić wewnątrz dokumentu i wysłać.
Do niniejszego formularza należy dołączyć kopię dowodu zapłaty zgłoszenia na wystawę. W przypadku zgłaszania psa do klasy „championów” lub „użytkowej” należy dołączyć kopie
odpowiednich certyfikatów i dyplomów. Jeśli zgłaszany pies nie jest zarejestrowany w CKwP należy dołączyć kopię jego rodowodu. O przyjęciu zgłoszenia (do katalogu) decyduje data
jego wpłynięcia do organizatora wystawy i data wpłaty.
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Statutu CKwP, regulaminu wystaw oraz pozostałych regulaminów. Ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez
mojego psa na wystawie. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w katalogu wystawowym oraz stronie internetowej zawierającej listę zgłoszeń na wystawę. Wysyłając zgłoszenie
zobowiązujesz się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo na wystawie, niezależnie od doprowadzenia psa do oceny.

………………………………………………………
Data wypełnienia

………………………………………………………
Czytelny podpis

1

DODATKOWE ZGŁOSZENIA (nieobowiązkowe)
TESTY PSYCHOTECHNICZNE*

TAK

NIE

1.
NAJLEPSZY REPRODUKTOR

2.

( Uprawniony reproduktor wraz z 3-6 potomstwa; należy
podać imiona z przydomkami, a potomstwo musi być
zgłoszone na wystawę. )

3.
4.
5.
6.
1.

NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA

2.

3.
( Uprawniona suka hodowlana wraz z 3-6 potomstwa; należy
4.
podać imiona z przydomkami, a potomstwo musi być
zgłoszone na wystawę. )
5.
6.
NAJLEPSZA PARA HODOWLANA
( Pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego
właściciela; należy podać imiona z przydomkami, a pies i
suka muszą być zgłoszone na wystawę. )

NAJLEPSZA HODOWLA

1.

2.
1.
2.

( Grupa 3-6 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci,
wyhodowanych przez tę samą osobę – ten sam przydomek
hodowlany, nawet jeśli psy nie są własnością tej osoby;
należy podać imiona z przydomkami, a psy/suki muszą być
zgłoszone na wystawę. )

3.
4.
5.
6.

*Właściwe zaznacz X

2

