Štětský voříšek 2018 a Den dětí s hafany
konaný dne 26.5.2018 na kynologickém cvičišti ve Štětí
PŘIHLÁŠKA
Pes *
voříšek
-- pes bez PP
Jméno:……………………………………...
Věk psa ( u nalezenců přibližný)…………..
Pohlaví:……….pes* - fena*……………….
Plemeno:……………………………………
( u voříšků z jakého křížení vzešli)

Výška v kohoutku:………………………….
* nehodíci se škrtněte

Majitel
Jméno a příjmení:……………………………
Rok narození:………………………………..
Adresa:………………………………………
E-mail:……………………………………….( nebude zveřejněno)
Telefon:………………………………………( nebude zveřejněno)

Zaškrtněte kategorii a soutěž, které se zúčastníte.*
(pouze jednu kategorii pro jednoho psa,zároveň se pes může zúčastnit zvláštní
kategorie Dítě a pes a soutěží bez omezení)

Hlavní kategorie:
* Voříšci psi do 40 cm
* Voříšci psi nad 40 cm
* Voříšci feny do 40 cm
* Voříšci feny nad 40 cm
* Psi bez PP do 40 cm
* Psi bez PP nad 40 cm
* Feny bez PP do 40 cm
* Feny bez PP nad 40 cm
* PEJSEK MINI ( pro psy do výšky 28cm )
* FENY MINI ( pro feny do výšky 28cm )
* PES JUNIOR ( pro štěňata od 4-18 měsíců bez rozlišení pohlaví )
* VETERÁN ( psí senioři nad 8 let bez rozlišení pohlaví )
* HANDICAP (pro psy s fyzickým postižením)
* uveďte druh postižení

Zvláštní kategorie *
Dítě a pes ( věk dítěte 0-15 let) – lze soutěžit i se psy s PP
* Jméno soutěžícího dítěte:………………………věk:…………….
Soutěže
Pes šikula - začátečník
Pes šikula - mistr
Podoba pána a psa
Nejkrásnější pár ( nemusí jít o pejsky jednoho majitele,nezáleží na plemeni,velikosti ani pohlaví)
Všichni soutěžící budou zařazeni do volby “Psa sympaťáka“,
kterého zvolí účastníci a návštěvníci voříškiády.
Datum: …………………………… Podpis: ………………………..
Provedením přihlášení písemně či po internetu souhlasíte ze zpracováním poskytnutých osobních údajů a to
zejména pro vyřízení přihlášky,uvedení v katalogu a pro další účely spojené s touto konkrétní akcí,pořadatelem akce na dobu
neurčitou.Též souhlasíte se zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřených třetích osob(např. veterinární kontrola,
sponzoři akce v případě výhry…) a s předáním údajů jiným správcům.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.Máte právo
souhlas písemnou formou odvolat,právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu,jakož i další práva dle § 21
zák.č.101/200 Sb.,zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

