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ZGŁOSZENIE / ENTRY FOR
KLASA / CLASS
Młodsze Szczenię
Minor Puppy

Szczenię
Puppy

Młodzież
Junior

Pośrednia
Intermediate

Otwarta
Open

Pies
Male

Użytkowa
Working

Champion
Champion

Weteran
Veteran

Suka
Female

RASA / BREED
Kolor / Color
Nazwa Psa
Name of the dog
Przydomek
Kennel of the dog
Numer Rodowodu
Pedigree No.
Data urodzenia
Date of birth
Tytuły
Titles
Ojciec
Father
Matka
Mother
Hodowca
Breeder
Właściciel
Owner
Adres
Adress
Tel./ E-mail
Phone /E-mail

Przed nazwą psa
Before name of the dog
Nr. rejestr.
oddziałowej
Studbook No.
Chip lub Tatuaż
Tattoo or Chip

x

Po nazwie psa
After name of the dog

Konkurencje hodowlane / Breeding competition
Para Hodowlana
Couple Breeding

Rasa / Breed

Pierwszy pies / First dog

Drugi pies / Second dog

Grupa Hodowlana
Breeding Group

Rasa / Breed

Pierwszy pies / First dog

Drugi pies / Second dog

Trzeci pies / Third dog

Czwarty Pies / Fourth dog

Piąty pies / Fifth dog

Data/Date

Podpis
Signature

Uwaga ! Numer rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów, z wyjątkiem klasy szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna
jest adnotacja "w przygotowaniu". Kserokopię rodowodu należy przesłać listem, faxem lub dołączyć poniżej.
Uwaga ! Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy przesłać listem, faxem kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej
kserokopię certyfikatu użytkowości wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu
w klasie użytkowej). Zgłoszenia bez ww. załączników zostaną umieszczone w klasie otwartej.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć kserokopię lub zdjęcie rodowodu.
Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy dołączyć kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kserokopię certyfikatu
wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Brak
dyplomu/certyfikatu spowoduje przesunięcie psa/suki do klasy otwartej.
Oświadczam, że: znany jest mi regulamin wystawy i zobowiązuję się do niego zastosować; ponoszę odpowiedzialność za ewentualne
szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę; mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, zgłaszany pies/suka jest
zarejestrowany w oddziale ZKwP.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w katalogu wystawy i na stronie Klubu Wyżła Brytyjskiego.
UWAGA ! Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka
zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i
opłacone w terminie.
Klasy:
Młodsze szczenię 4-6 miesięcy
Szczenię 6-9 miesięcy
Młodzież 9 – 18 miesięcy
Pośrednia 15 – 24 miesiące
Otwarta > 15 miesięcy
Użytkowa > 15 miesięcy (wymagany certyfikat użytkowości)
Championów > 15 miesięcy (wymagany certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Championa)
Weteran > 8 lat
Konkurencje hodowlane:
Para Hodowlana – para psów płci przeciwnej będącą przedstawicielami jednej rasy w rękach jednego właściciela. W konkurencji
mogą wziąć udział wyłącznie psy, które zostały zgłoszone na wystawę i opłacone w określonym terminie.
Grupa Hodowlana – od 3 do 5 psów jednej rasy, z tym samym przydomkiem hodowlanym. Psy nie muszą być własnością jednej
osoby. W konkurencji mogą wziąć udział wyłącznie psy, które zostały zgłoszone na wystawę i opłacone w określonym terminie.
Warning ! The pedigree number (PKR) is required for all dogs, except for puppies and juniors, where "in preparation" is acceptable.
Please send a copy of the pedigree by letter, fax or attach below.
Warning ! When submitting a dog / bitch to the champion class, a copy of the diploma should be sent by fax and a copy of the
working certificate issued by the Main Board of the FCC (applicable to all breeds authorized by the FCI if you enter your dog in the
working class). Entries without the above. attachments will be placed in the open class. Please submit a photocopy or scan of your
dog's pedigree. By entering a dog / bitch to the champion class, a photocopy of the diploma should be attached, and a photocopy of
the certificate issued by the Main Board of the FCC (for all classes authorized by the FCI to take part in the working class). No
diploma / certificate will cause the dog / bitch to move to the open class. I declare that: I am familiar with the rules of the exhibition
and I undertake to apply it; I am responsible for possible damage caused by my dog / bitch; I have paid membership fee for the current
year, the entered dog / bitch is registered in the branch of the ZKWP. I agree to place my data in the catalogue of the show and on the
website of the Club.
WARNING ! The filing of the application will materially oblige the owner of the dog / bitch to pay the fee, regardless of whether the
dog / bitch is brought to the evaluation or not. Only dogs / bitches will be included in the catalogue if applications are sent and paid on
time.
Classes:
Minor puppy 4-6 months
Puppy 6-9 months
Junior 9 - 18 months
Intermediate 15 - 24 months
Open> 15 months
Working 15 months (certificate required)
Champion> 15 months (certificate required)
Veteran> 8 years
Breeding Competitions:
Breeding Couple - a dog and a bitch representing one breed in the hands of one owner. Only dogs that have been entered for the
exhibition and paid for by the deadline can participate.
Breeding Group - 3 to 5 dogs of the same breed, with the same kennel affix Dogs do not have to be owned by one person. Only dogs
that have been entered for the exhibition and paid for by the deadline can participate.

