PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY AKCE
o dodržování pravidel
slušného chování
V případě hrubého porušení těchto pravidel, které naplňuje
skutkovou podstatu přestupku podle zákona č 200/1990 Sb.,
o přestupcích, budeme nuceni upozornit na toto chování příslušné
orgány a zároveň bude návštěvník vykázán z místa pořádání této
akce. Členům KAPBT může být tohoto důvodu ukončeno členství
v klubu podle čl. 3 odst. 6 písm. c) Stanov KAPBT.
Děkujeme za pochopení

DEAR VISITORS,
we are kindly asking you
to keep decorum
We are obliged to inform official authorities about all breakings
the rules stated in the law no. 200/1990 and also to banish you
from the place of our event. We also have right to terminate your
membership at the APBT Club in the Czech Republic, as stated in
our Articles of Association (paragraph no. 3, article 6, letter c).
Thank you for your kind understanding

!! NEZAPOMEŇTE !!

Na všech akcích pořádaných klubem budeme požadovat doložit
původ psa registračním certifikátem, pakliže ho pes má.
U každého soutěžícího psa/feny (bull sporty i exteriérová výstava)
bude ve startovní listině, výstavním katalogu a výsledkových
listinách uvedeno příslušné plemeno. Tímto chceme pomoci
zamezit nejasnostem, popř. podvodům s dodatečnými
registracemi a zlepšit evidenci na stupních vítězů.

PIT BULL SHOW 2015

Přihláška
amerických pit bull teriérů

29.–
31.
5.
2015
Autokemp KŘIVONOSKA u Hluboké nad Vltavou

29.– 31. 5. 2015
PŘEJÍMKA PSŮ: 7.30 – 9.30 hod. PO OBA DVA DNY

Majitel psa/feny / Name of owner:............................................................................................................................................................
Adresa / Adress:...................................................................................................................................................................................................................

Ubytování: d
 vou, tří a čtyřlůžkové chatky a dvou, tří až čtyřlůžkové pokoje v hotelu
autokempu Křivonoska, případně ve vlastních stanech nebo karavanech.
Kapacita autokempu je cca 200 lůžek. Telefonické objednávky rezervace
ubytování na tel.: +420 606 881 177, e-mail: info@krivonoska.cz.
Rezervace je závazná.
Stravování: Po oba víkendové dny budou k dispozici dvě restaurace v autokempu.

! NEZAPOMEŇTE !
Vzít s sebou očkovací průkaz psa. Každý pes, který vstoupí do areálu kempu 
musí být v imunitě proti psince, hepatitidě a parvoviróze, proti vzteklině
musí být očkován minimálnû 1 měsíc a maximálně 1 rok před datem konání akce.
Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992
v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání
zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou
kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:............................................................................ E-mail:..........................................................................................................................................
Člen Klubu APBT: ANO / NE

!!! U KAŽDÉHO PSA / FENY UVÁDĚJTE NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO REGISTRU
A REGISTRAČNÍ ČÍSLO, PAKLIŽE HO PES/FENA MÁ !!!
TAKTÉŽ BUDE POŽADOVÁNO PŘEDLOŽENÍ REGISTRAČNÍHO
CERTIFIKÁTU PŘÍMO NA MÍSTĚ PŘI PŘEJÍMCE PSŮ
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
● První pes v majetku člena KAPBT. .............................................................................................................................. 590 Kč
● První pes v majetku nečlena KAPBT......................................................................................................................... 790 Kč
● Každý další pes v majetku člena KAPBT. ........................................................................................................... 390 Kč
● Každý další pes v majetku nečlena KAPBT..................................................................................................... 690 Kč
● Junior Handling dvě kategorie (do 10 let a od 10 do 15 let)............................................ zdarma
● Přihlášení psa přímo na výstavě................................................................................................................................ +200 Kč

Inzerce do katalogu:

e-mail: graficka@websnadno.cz, kapbt@seznam.cz
Veškeré informace získáte na:

tel.: 603 502 479, e-mail: kapbt@seznam.cz, www.kapbt.cz
Příští akce
bude

Přihlášku zašlete doporučeně na adresu: Čech Jaroslav, Lidická 661, 252 63 Roztoky
Peníze zasílejte složenkou typu „C“ na adresu: Čech Jaroslav, Lidická 661, 252 63 Roztoky
Na zadní stranu složenky uveďte účel platby.
Uzávěrka přihlášek pro zveřejnění ve výstavním katalogu je 10. 5. 2015.
Do sportovních soutěží se můžete přihlásit přímo na akci při přejímce. (29.–30. 5.)
Potvrzuji, že jsem skutečným majitelem přihlášeného psa/feny, nebo že jsem náležitě
zplnomocněnou osobou k předvedení přihlášeného zvířete. Jsem si vědom, že jakákoli agresivita
mého psa povede ke zrušení účasti na výstavě či v soutěži bez náhrady vstupních poplatků. Osobně
přebírám zodpovědnost za své chování, jakož i chování svého psa/feny. Ručím za případné škody
způsobené organizátorům akce v místě konání, nebo jiné straně při uplatnění nároků z důvodu
ztráty, zranění nebo zničení. Souhlasím s tím, že se budu řídit pokyny a pravidly pořadatelů.
V

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

Datum:

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

Podpis:

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

! Přiložte kopii dokladu o úhradě výstavních poplatků !

