KLUBOWA WYSTAWA WYŻŁÓW
Uzarzewo k/Poznania 09.06.2018
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Please send your entry form to:
Senden Sie Ihre Meldung an:
Adresses votre inspriction a:

Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Poznaniu
ul. Piwoniowa 16, 60 - 175 Poznań
tel.: (0048 - 61) 852 27 84
fax.: (0048 - 61) 855 74 14

Opłaty /Payments / Zahlung / Paiement:
Z dopiskiem:
Note:
Vermerk:
Mentionnez:

Bank Zachodni WBK SA III O/Poznań
62 1090 1359 0000 0001 0237 1888
IBAN: PL 62109013590000000102371888
SWIFT: WBKPPLPP

rasa, nazwa psa, właściciel, KWW
breed, name of dog, owner, KWW
Rasse, Hundename, Besitzer, KWW
race, nom du chien, propretaire, KWW

ZGŁOSZENIE - ENTRY FORM - MELDESCHEIN - BULLETIN D'INSCRIPTION
PROSIMY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE PISMEM DRUKOWANYM! PLEASE FILL IN BLOCK LETTERS!
BITTE MIT DEUTLICHER DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN! A REMPIR EN LETTRES CAPITALES!

Klasa szczeniąt



Puppy class





Klasa młodzieży
Junior class



Klasa użytkowa
Working class

Intermediate class



Klasa championów
Champion class

Nr PKR / Pedigree No / Zuchtbuch-Nr

Nazwa psa / Name of

Numero du livre dosigines

du chien



Klasa pośrednia

Open class



Klasa weteranów
Veteran class

dog / Name des Hundes Nom

Klasa otwarta

Klasa młodszych szczen.
Minor puppy class

Przydomek /Kennel name / Zwingername / Nom nu
du chenil

Tytuł / Title / Titel / Titre



Pies
Dog
Rüde
Mâle



Suka

Wielkość / Size / Gröβe / Taille
duży / large
średni / medium



groβ / grand

Maść / Colour / Farbe / Couleur

Rasa / Breed / Rasse / Race

Bitch
Hündin
Femelle





mittel / moyen

mały / small
klein / petit



miniatur. / miniature
zwerg / nain



Toy



Jamn. króliczy

/ Rabbit
Dachsh./Kaninchen Dachsh. /lapin /

Rodzaj włosa / Type of hair / Haarart / Poil



krótkowłosy / short, / kurzh / court



Data urodzenia / Date of birth / Geworfen

długowłosy long / langh. / long



Tatuaż lub chip / Tattoo or chip No.

am / Né le

szorstkowłosy / wire, rough, / rauh-stock. / dur
Numer rejestracyjny (dot. psów / suk zarej. w Polsce)
(only for dogs from Poland)

Ogon niecięty/cięty
Uszy niecięte/cięte
Ojciec / Father / Vater / Pére
Matka / Mother / Mutter / Mére
Hodowca / Breeder / Züchter / Eleveur
Nr telefonu / Tel. No / Telefon / Tel.

Właściciel / Owner / Eigentümer / Proprétaire
Ulica / Street / Straβe / Rue

Kod poczt. / Post code / PLZ

Miejscowość / City

/

Kraj / Country / Staat

/ Pays

Stadt / Lieu

Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię rodowodu oraz dowodu wpłaty! A copy of the pedigree and banktransfer to be included! Die Bestätigung der Banküberweisung und
die Ahnentafel ist der Anmeldung in Kopie beizufügen!
Uwaga! Attention! Achtung Do zgłoszenia do klasy championów i użytkowej należy dołączyć kopię certyfikatu. W przeciwnym wypadku pies zostanie przeniesiony do klasy
otwartej. A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included. Otherwise the dog will be categorized as "Open
Class" Bei Meldungen für die Champion- und die Gebrauchshundeklasse muβ der Berechtigungsnachweis beigefügt werden, da sonst der Hund in die "Offene Klasse"
versetzt wird.
Przesłanie niniejszego zgłoszenia oznacza, że wystawca zapoznał się z regulaminem wystawy i zobowiązuje się go przestrzegać. The submission of the entry-Form shall
be regarded as exhibitor's declaration stating that he/she knows the show regulation and will observe them. Mit dieser Anmeldung erklärt der Aussteller, die ZuchtschauBestimmungen zu kennen und diese zu beachten.
Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa i mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zamieszczenia ich w katalogu, na stronie internetowej oraz w dokumentacji wystawowej,

Podpis Signature / Unterschrift / Signature

