
 

 

 Srdečně Vás zveme na  

 

Oblastní výstavu německých ovčáků 
 
Místo konání:    Kynologický areál KK Jihlava, Jihlava – Helenín,   
Datum konání:   13.10.2018, sobota 
Prezentace, přejímka:  7.30 – 8.30 hodin  
Zahájení posuzování:   9.00 hodin  
 
Rozhodčí:    František Matouš  
 
Startovné:   350,- Kč za 1. psa majitele, za každého dalšího psa 250,- Kč  

Úhradu proveďte do 10.10.2018 převodem či vkladem na účet KK Jihlava: 
2901402049/2010 uvedením variabilního symbolu: 2018.....( tet. číslo psa)  

 
Všeobecná ustanovení:  - od třídy dospívajících je nutno mít zapsaný RTG DKK i DLK v PP  

- přihlášku a startovné zaslat v uvedeném termínu  
- při prezentaci předložit doklad o řádném očkování přihlášených jedinců  
- dbát pokynů pořadatelů  
- řídit se stanovami, Výstavním a chovatelským řádem ČKNO  
- za škody způsobené psem zodpovídá vystavovatel  
- přihlášený vystavovatel uhradí startovné i v případě neúčasti na akci  

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 09.10.2018, a to buď elektronicky na emailovou adresu bofilari@email.cz 
nebo doporučeně poštou na adresu Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. Čížov 72, 58601 Jihlava. 

 

!!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE: !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Řádně přihlášeni na základě přihlášky zaslané e-mailem, budete až po obdržení e-mailu o potvrzení 

přijetí Vaší přihlášky. Bez potvrzení nejste přihlášeni!!!!!!! 

Na nepotvrzené přihlášky nebude brán zřetel a riskujete nezařazení do katalogu, tím pádem nemožnost 

účasti na výstavě. 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ uděluji Kynologickému klubu Jihlava, se sídlem Helenín 4073/4, 586 03 Jihlava, IČ: 42634784, 

dobrovolně souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů k níže uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Jsem informován(a) o tom, že mé 
osobní údaje budou zpracovány pro účely registrace a evidence akce a dále budou pro evidenční účely uchovávány bez časového omezení. Souhlasím s tím, že akce 

může dokumentována a mohou z ní být zveřejněny dokumentační fotografie či videa pro prezentaci klubu.Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a v souvislosti a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních 

údajů. 

https://maps.google.com/?q=Helen%C3%ADn+4073/4,+586+03+Jihlava&entry=gmail&source=g


 

 


