
K přihlášce přiložte kopii obou stran průkazu původu a kopii potřebných certifikátů.
Podpisem přihlášky majitel psa potvrzuje, že souhlasí se zevřejněním svých osobních údajů, včetně dosažených sportovních výkonů pro 
potřeby RKČR, ČMKU a médií a se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění, a zároveň podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Podpisem níže stvrzuje, že souhlasí s případ-
ným pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů na akci a bere na vědomí, že s těmito materiály bude nakládáno obvyklým 
způsobem, tj. na webu, sociálních sítích, v médiích či v materiálech RKČR/ČMKU/pořadatele akce pro jejich potřebu a obvyklé účely.

             Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a přihlášky a že s nimi souhlasím.

Svého psa/fenu přihlašuji do třídy:

Svého psa/fenu přihlašuji do soutěže:

Jméno: Příjmení:

Datum narození: ZKO/klub, číslo legitimace: 

Adresa bydliště:

E-mail: Telefon:

Web:

        Souhlasíte s případným uvedením e-mailu a telefonu v katalogu?

Jméno a chovatelská stanice:

Pes                Fena Datum narození: 

Číslo plemenné knihy:

Číslo čipu/tetování:

Otec: Matka:

Chovatel: JLPP: 

DLK: DKK:

Nejvyšší složená zkouška dle IGP/Největší sportovní úspěch:

Nejvyšší výstavní ocenění:

Uchovnění:

Odkaz na Working Dog:

PŘIHLÁŠKA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU RKČR 2022
Rottweiler klub České republiky a Bohemia Pets tréninkové centrum Vás srdečně zvou na 
Speciální výstavu RKČR 2022 se zadáváním titulů CAJC, CAC, BOB, BOS, BOJ a BOV, která 
se bude konat dne 30. 4. 2022. Posuzovat bude pan rozhodčí Martin Šipkovský (SK).
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1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 27. 3. 2022
2. UZÁVĚRKA 10. 4. 2022

Datum: Podpis:


	Suhlasím: Off
	Svého psa/fenu přihlašuji do třídy: 
	Svého psa/fenu přihlašuji do soutěže: 
	Příjmení: 
	Jméno: 
	ZKO/klub, číslo legitimace: 
	Adresa bydliště: 
	E-mail: 
	Telefon: 
	Web: 
	Jméno a chovatelská stanice: 
	Datum narození: 
	Číslo plemenné knihy: 
	Číslo čipu/tetování: 
	Matka: 
	JLPP: 
	DKK: 
	Nejvyšší složená zkouška dle IGP/Největší sportovní úspěch: 
	Otec: 
	Chovatel: 
	DLK: 
	Nejvyšší výstavní ocenění: 
	Uchovnění: 
	Odkaz na Working Dog: 
	Pes: Off
	Fena: Off
	Prohlašuji: Off
	Datum: 
	Podpis: 


