
                                      
                   

 BONITACE NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

           JAROMĚŘ 28.10.2015                           
      

Propozice:

 
 Ve středu ( státní svátek ) 28.10.2015  se na kynologickém cvičišti  v Jaroměři koná bonitace  
německých ovčáků.

Program: 8,00 – 8,30 hod. veterinární přejímka psů
     od 9,00 hod. zahájení, posuzování

Bonitační poplatek: 300,- Kč

Rozhodčí: pan  Ing. Jiří Novotný
Okresní poradce chovu: paní Eva Jurištová
Figurant: pan Jiří  Šmíd

Doklady potřebné pro účast na bonitaci:                           
- očkovací průkaz s platným očkováním ( ne starší než 1 rok a ne mladší než 

1 měsíc)
- originál průkazu původu psa, výkonnostní a výstavní průkaz psa
- potvrzení o členství v ČKNO pro rok 2015     
- na doživotní bonitaci kartu z 1.bonitace

Přihlášky a platby poštovní poukázkou typu „C“ zasílejte  na adresu:

Dagmar Horáková
       544 55 DUBENEC  222

     tel. 605 466 323   
    
elektronicky na  e-mail: saebastes@seznam.cz
platba převodem na účet ZKO: 1181815309 / 0800 

VS 2810

Bonitace se koná podle platného bonitačního řádu ČKNO.

Neúčast na bonitaci není důvodem k nároku na vrácení poplatku.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE  23.10.2015
Přihlášky došlé po uzávěrce a nezaplacené přihlášky  nebudou přijaty.

K přihlášce přiložte kopii o zaplacení bonitačního poplatku a doklad o členství v 
ČKNO  na rok 2015.

Před bonitací bude možnost dvou tréninků – termíny budou zveřejněny na stránkách ZKO 
Jaroměř  http://zkojaromer.webnode.cz/   
                                                                                             

mailto:saebastes@seznam.cz
http://zkojaromer.wz.cz/


je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu pOd 1.9 je dmínu vě 

zařaze zvířat d
       PŘIHLÁŠKA

NA BONITACI NĚMECKÝCH OVČÁKŮ JAROMĚŘ  28.10.2015

Pohlaví:    pes  -   fena*              Bonitace    první    –   doživotní *

Jméno psa/feny:............................................................................................................................. 

Chovatelská stanice:…………………………………...……………….... DNA.…........................

Datum narození:  ………………..........   T  etovací číslo:   ……………..  RTG:…………...…......

Číslo zápisu:  ………………..……….... Výstavní ocenění:………............…………………...........

Zkoušky: …....................................................................................................................................

Otec – jméno a chov. stanice: .…………….………………..................…………………..……..

            číslo zápisu:  ………………………………..……………………………………..

Matka – jméno a chov. stanice: .……………………………………...................……………..…

         číslo zápisu:  ……………………………………………...……..……………….
...

Chovatel – jméno a adresa: …...………………………………………………....……

                                   ……………………………………………………………

Majitel – jméno a adresa: …………………….…………………………..…………

                                             ..………………………………………………………….

                                              tel.:..……………………………………………….……..

e-mail:........................................................................
      

Prohlašuji, že  mi jsou  známa ustanovení propozic a zavazuji se je dodržovat.
Současně prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé.
 

Datum………………..                                       Podpis:……………………………………

* Nehodící se škrtněte


