
BONITACE NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
JINDŘICHŮV HRADEC  

26. 5. 2019

ZKO J. Hradec za finanční účasti města J. Hradec

a z pověření  Jihočeské pobočky ČKNO

pořádá 26. 5. 2019  bonitaci NO
v areálu Kynologického klubu v Jindřichově Hradci, Radouňce

Rozhodčí:  Ing. Karel Strouhal                                   Figurant: Bc. Josef Neužil
Přejímka psů :  7.30 – 8.30 hod.                     
Zahájení:  9.00 hod.
          Podmínky účasti:  
 Originál PP + výkonnostní knížky (v obou musí být uveden majitel + přesná adresa i s PSČ)
 Očkovací průkaz s platným očkováním.
 Doklad o zaplacení členského příspěvku ČKNO. Pes nečlena ČKNO nemůže být posouzen!
 Jedinci znovu předvedeni za účelem prodloužení na doživotní chovnost musí předložit původní 

bonitační kartu z první bonitace!!!!!!!!
 Výstavní hodnocení ze třídy mladých, dospívající nebo pracovní.
 Složenou zkoušku z výkonu alespoň 1. stupně (ZVV1,IPO1,SchH1)
 RTG DKK a DLK max. II. stupně - musí být zapsán v PP!!!!!!
 Jedinci nově zařazení do chovu musí mít v PP potvrzení o DNA!!!!!!!!!
 Importovaní jedinci musí být zapsáni v české Plemenné knize!
 ……………………………………
Trénink : 19. 5. 2019 v ZKO J. Hradec od 10 hod.  
          
Poplatek:  350,-Kč  za bonitaci   Trénink: 150,-Kč  (přímo na místě v den tréninku)
……………………………………
Přihlášky a poplatek zašlete nejpozději do 20. 5. 2019:

PLATBA: 
Výstavní poplatky můžete uhradit pošt. poukázkou nebo bank. převodem na účet Česká spořitelna  a. s.  
číslo účtu: 600801389/0800 variabilní symbol: tel. číslo vystavovatele
Do pozn. pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele přihlašovaného psa.
Kopii dokladu o zaplacení nalepte na zadní stranu přihlášky.
Poštou: Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Lenka Novotná,
Družstevní 229/II., 37701 Jindřichův Hradec
Tel: 777 075 503 (raději večer i po 20.00), E-mail: jh-vystava@seznam.cz

Popis cesty na cvičiště:
Kynologické cvičiště se nachází v místní části J. Hradce – v Radouňce na Kopečku..
Doporučený příjezd:
Ve směru od Prahy (ne po dálnici) na první světelné křižovatce se dejte doleva a po přejetí kolejí je odbočka na 
Radouňku.
Ve směru od Pelhřimova a Českých Budějovic se držte na Prahu a za autobusovým nádražím se na světelné křižovatce 
u restaurace U Kůrků dáte doprava na Deštnou a Červenou Lhotu.
Ideální je do navigace zadat ulici Ke Mlýnu, která vás na cvičiště zavede.

                  V blízkosti cvičiště bude cesta značena.



Přihláška------------------------------------přihláška-----------------------------------přihláška---------------------------------

Nová bonitace  /   Přebonitace  (označte)  bonitační kód:…………….

krátkosrstý  -   dlouhosrstý

Jméno /chov.stanice……………………………………………………………… pes/fena

Datum nar. ……..….………….  č.zápisu …..………....………...   tet.č. ………………………

RTG DKK/DLK ………………..……  Zkoušky …………………..…………………………

Otec………………………………………………………č.zápisu ……………………….

(rodiče otce ……………………………………………………………………………………….)

Matka………………………………………..……………č.zápisu ……...........………….

(rodiče matky …………………………………………………………………………………….)

Chovatel + adresa………………………………………………………………………………

Majitel + adresa…………………………………………………………………………………

POZOR! K přihlášce připojte kopii rodokmenu (obě strany)

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se zavazuji je dodržovat.
Současně prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé a že souhlasím s uvedením své 
adresy a jména a příjmení v katalogu. Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů a s volným 
pohybem těchto údajů dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob.

V …………………… dne. ……………………..                    Podpis. ……………………


