
PŘIHLÁŠKA  

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK I. 08.08.2021 II. 21.08.2021 

Plemeno: ______________________________________  

 pes  fena Barva : ____________________________  

Druh srsti:  krátká  dlouhá  hrubá  bez srsti  

Velikost:  velký  střední  malý  trpasličí  králičí  standard  toy  

Třída:  štěňat  dorost  mladých mezitřída  třída otevřená  třída pracovní  

 třída vítězů   třída veteránů  

Jméno psa a chov. stanice: ______________________________________  

Zkratka pl. knihy, č. záp.: ________________________________________  

Datum narození: ______________________________________________ 

Tituly:___________________  

Zkoušky: ____________________  

Otec: _______________________________________________________ 

Matka:______________________________________________________  

Chovatel : ___________________________________________________  

Majitel : _____________________________________________________ 

 Adresa: ___________________________________________________________  

Tel. Kontakt : _________________E-mail: ________________________________  

 

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně 1 den před výstavním dnem 

pro dané plemeno. K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Pro pracovní třídu doložte 

fotokopii certifikátu zkoušek, pro třídu šampiónů fotokopii šampionátu. Prohlašuji, že mi jsou známa 

ustanovení propozic, a že se jim podrobuji. Přihlášený jedinec nemá kupírované uši a je v majetku 

vystavovatele. SOUHLAS PRO VYSTAVOVATELE 

 1. Beru tímto na vědomí, že Českomoravská kynologická unie, z.s., IČ 69781621, se sídlem Maškova 

3, Praha 8 (dále jen ČMKU), v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává tyto mé osobní 

údaje: - jméno a příjmení, adresu bydliště, email, telefonní číslo - jméno, chovatelskou stanici, 

zápisové číslo, rodiče mých psů  

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení mých psů na výstavu 

organizovanou pod záštitou ČMKU. Údaje jsou zpracovávány prostřednictvím elektronické aplikace 

www.dogoffice.cz. Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 3. 

Přístup k výše uvedeným údajům má organizátor akce.  

4. Organizátor akce ČMKU uveřejní mé jméno, příjmení a jméno, chovatelskou stanici, zápisové číslo, 

rodiče mých psů v tištěném (elektronickém) katalogu příslušné akce.  



5. V případě mezinárodní výstavy ČMKU poskytne mé jméno, příjmení a údaje o mých psech, kteří 

získali mezinárodní čekatelství Federation Cynologique Internationale (Place Albert 1er, 13 B6530 

Thuin, Belgie) za účelem homologace získaného čekatelství.  

6. Organizátor akce ČMKU je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o mých 

psech na svém webu.  

Datum: ___________                                             Podpis majitele: ___________________________  

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: Za prvního psa vč. katalogu: __________  

Za druhého a dalšího psa: ___________ Soutěže: _________ Inzerce, reklama: ________ 

 Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních 

poplatků. Pro každého psa vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a zašlete na adresu uvedenou v 

propozicích. Přiložte potvrzení o zaplacení poplatku. 

 


