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KLUBOVOU VÝSTAVU PLEMENE BASENJI
v sobotu 6. srpna 2011 v Bučovicích

Program: 8.00 – 9.30 přejímka psů a veterinární prohlídka
9.30 zahájení výstavy posuzování

Uzávěrky přihlášek: 1. uzávěrka …………. 30. 6. 2011
2. uzávěrka …………. 16. 7. 2011

Pro každého přihlašovaného jedince vyplňte samostatnou přihlášku a zašlete s fotokopií průkazu původu a dokladem 
o zaplacení doporučeně na adresu: Markéta Horáková, Prokopova 452, 269 01 Rakovník

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní jedinci se mohou 
dále výstavy zúčastnit, pokud dosáhli jeden den před dnem výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobe-
né psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být
opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění
vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimová-
ním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vystavovaní psi (feny) nesmí být v rozporu s platným zákonem o ochraně
zvířat a souvisejícími veterinárními předpisy.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. 
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
998/2003. Psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než v období 1 roku a být v imunitě
proti psince a parvoviróze.

VÝSTAVNÍ POPLATKY 1. uzávěrka (30. 6. 2011) 2. uzávěrka (16 .7. 2011)

Za prvního psa (s katalogem) 500,- Kč 600,- Kč
Za dalšího psa (bez katalogu) 300,- Kč 400,- Kč
Třída štěňat, dorost, čestná a veteráni 200,- Kč 300,- Kč

VÝSTAVNÍ POPLATKY ZAŠLETE NA ÚČET BKB:
Adresa majitele účtu: Basenji klub Bohemia, Na Mlýnku 660, 460 01 Liberec
číslo účtu: 19-2300240267/0100
variabilní symbol: osobní členské číslo + 999
IBAN: CZ8601000000192300240267
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
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Jméno psa a chov. stanice: ………………………………………………………….............................

ČLP/BSN/………....... Dat. narození: ……………............ Tituly: ……………………………………..

Otec: ………………………………………………………………………………………………............

Matka: ………………………………………………………………………………………....................

Chovatel: ………………………………………………………………………………….......................

Majitel:……………………………………………………………………………………………….........

Ulice: …………………………………………………. Č.p. …….....……… Tel:………………............

PSČ: ………………………..........…… Místo: …………………………………………………………..

TŘÍDA ČESTNÁ je přístupná pro psy a feny (od 15 měs.), kteří získali titul Interšampion, Šampion, 
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz. V této třídě se zadává pouze pořadí bez nároku na
titul. Vítězové třídy nastupují do soutěže o titul BOB.  

K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. 
Třídu vítězů doložte fotokopií získaných ocenění s uznaným mezinárodním či národním titu -
lem šampiona, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy.

X vhodné zaškrtněte

Třída: ® štěňat ® dorostu ® mladých ® mezitřída

(3 – 6 měs.) (6 – 9 měs.) (9 – 18 měs.) (15 – 24 měs.)

® otevřená ® pracovní ® vítězů ® čestná ® veteránů
(od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 15 měs.) (od 8 let)

® PES  ® FENA

Barva: ® červeno-bílá ® tricolor ® černo-bílá ® žíhaná
(RW) (TRI) (BW) (BRI)

PŘIHLÁŠKA
NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU BKB

Bučovice 6. srpna 2011

® 1. uzávěrka 30. 6. 2011

® 2. uzávěrka 16. 7. 2011



Prohlašuji, že:
- všechny údaje uvedené na přihlášce odpovídají pravdě
- jsou mi známa ustanovení propozic a výstavního řádu a že se jim podrobuji
- souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu
- jsem si vědom(a) platnosti Zákona č. 246/1992 Sb. a jeho novely č. 77/2004 Sb. 

na ochranu zvířat proti týrání (viz propozice výstavy)

Datum: ……………………………........

Podpis: …………………………………..

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

Za prvního psa: ………………….

Za druhého a dalšího psa: ………………….

Za psa ve třídě štěňat,
dorostu, čestné a veteránů: ………………….

Za inzerci: ………………….

CELKEM: ………………….

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být 
důvodem pro vrácení výstavních poplatků!

Zde nalepte potvrzení 

o zaplacení výstavního 

poplatku.

Přihlášky bez dokladu 

o zaplacení 

nebudou přijaty!!!

PRO KAŽDÉHO PŘIHLAŠOVANÉHO JEDINCE VYPLŇTE
SAMOSTATNOU PŘIHLÁŠKU A ZAŠLETE S FOTOKOPIÍ
PRŮKAZU PŮVODU PSA DOPORUČENĚ NA ADRESU:

Markéta Horáková
Prokopova 452, 269 01 Rakovník

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Na každé přihlášce musí být nalepena kopie potvrzení
o zaplacení výstavního poplatku. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška na výstavu přijata! Pro roz-
lišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Pes
může být přihlášen pouze do jedné třídy, přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetím přihlášky podléhá vysta-
vovatel všem ustanovením výstavního řádu a propozic. Přijetí psa na výstavu nebude písemně potvrzováno.
Přihlášky zaslané po 2. uzávěrce budou vráceny nazpět a pouze v poloviční výši výstavního poplatku!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ke každé přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu přihlášeného jedince. Pokud nebude
k přihlášce připojena fotokopie certifikátu s uznaným titulem šampióna, národního vítěze, klubového vítěze nebo ví-
těze speciální výstavy, bude pes zařazen do otevřené třídy. Fotokopie dokladů nevracíme.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
v průkaz původu nebo potvrzení, že bude průkaz vydán
v očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata

PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,- Kč a to pouze v průběhu 
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

TITULY
Nejhezčí štěně, CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy, Nejlepší veterán, Vítěz plemene (BOB)
(Udělení titulů není nárokové).

TŘÍDY
Podle výstavního řádu ČMKU (uvedené na přihlášce). Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa den před 
konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

ROZHODČÍ
pan Tibor Havelka, Slovensko

INZERCE
Černobílá reklama v inzertní příloze na konci katalogu: 
pro členy BKB 1/2 strany A5 150,- Kč
1 celá strana A5 300,- Kč
pro nečleny + 1 000,- Kč

Zasílání podkladů nebo konzultace ohledně zpracování fotek a reklamy: 
Ivana Leš, e-mail: ivana@gambo.cz nebo mobil 737 090 444.
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