PŘIHLÁŠKA
KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním TITULU KLUBOVÝ VÍTĚZ
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR

PLEMENO:

KLUBOVÁ VÝSTAVA*

POHLAVÍ*:

PES

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA *

FENA
OBĚ VÝSTAVY*

(*hodící se – pohlaví, výstavu, třídu a přílohy označte zatržením v příslušném rámečku!)

KV

SV

TŘÍDA*- CLASS

VĚK

PŘÍLOHY*

štěňat – minor puppy

4 - 6 měsíců

dorost - puppy

6 - 9 měsíců

mladých - junior

9 - 18 měsíců

Kopie PP

mezitřída - intermediate

15 - 24 měsíců

Kopie PP

otevřená - open

od 15 měsíců

Kopie PP

pracovní - working

od 15 měsíců

Kopie PP + potvrzení dle propozic

vítězů - winners

od 15 měsíců

Kopie PP + potvrzení dle propozic

veteránů - veteran

od 8 let

Kopie PP

čestná - honor

od 15 měsíců

Kopie PP + potvrzení dle propozic

Jméno psa:

Jméno CHS

Číslo zápisu

Dat. narození

Otec-jméno:

Jméno CHS

Matka-jméno

Jméno CHS

Majitel:

Adresa vč. PSČ

Telefon

e-mail

Soutěže

Jméno + CHS

Jméno + CHS

Pár psů

Pes:
Jméno CHS

Fena:

Chov. skupina
Nej. plemeník

listů ks

Jméno CHS

Dítě a pes:

0-9

10-17

Dítě a pes

0-9

10-17
K soutěžím se můžete přihlásit při přejímce psů na výstavě.

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů:
1. Uděluji tímto souhlas spolku „Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérl v ČR, z.s.“, IČ: 02424975, se sídlem Havlíčkova
506/39, 664 34 Kuřim, zapsaném Krajským soudem v v Brně, oddíl L, č. 354 (dále jen „KCHPRČT“), aby ve smyslu nařízení EP a Rady
č. 2016/679 a příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail majitele.
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem evidence soutěžících na Klubové a speciální výstavě RČT 2018
pořádané ve dnech 8. A 9.9.2018 na Mitrově podle výstavního řádu ČMKU.
3. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitele, spolu s výsledky, může být zveřejněno na webu, v tiskových
materiálech, v ročence klubu.
4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze KCHPRČT a ČMKU.
6. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po KCHPRČT informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují.
Vyžádat si u KCHPRČT přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na KCHPRČT nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podle propozic poukazuji tyto poplatky. Pokud hlásíte psa/psy na obě výstavy, stačí pro každého jedna přihláška a označit
výstavy křížkem viz. nahoře!!!
1 pes
další pes
soutěže
Celkem
Způsob platby:

Přihlášky zasílejte - doporučeně na adresu: Alena Vítková, Havlíčkova 506/39, 664 34 Kuřim,
Česká republika nebo elektronicky na emailovou adresu: klubct.vitkova@seznam.cz,
Dotazy: tel.: ++420 776 844444 (Bezvodová) nebo ++420 776 421727 (Vítková).
Propozice, přihláška a ostatní info na: http://klubct.euweb.cz/index.php
https://www.facebook.com/groups/138227189551310/
složenkou

převodem

Datum…………………………………………………

na místě (pouze zahraniční vystavovatelé dle propozic)
Podpis………………………………………………………

