
OBLASTNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ  
6. ŘÍJNA 2013 v PŘEROVĚ 

 
Místo konání: areál Kynologického klub Přerov (http://www.kkprerov.cz) 

Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal 
 
Posuzované třídy :   Třída dorostu     6 – 12 měsíců věku 
    Třída mladých  12 – 18 měsíců věku 
    Třída dospívajících 18 – 24 měsíců věku 
    Třída pracovní  nad 24 měsíců 
 
 
Program :     7:30 – 8:30 přejímka psů 
                 9:00 zahájení posuzování 
 
Výstavní poplatky :     členové klubu NO   300 Kč  a  za dalšího psa 150 Kč 
                                     ostatní vystavující  400 Kč 
  

a) poštovní poukázkou typu C na adresu: Lenka Dušánková, Rokytnice 37, 
751 04 Rokytnice 

b)   převodem na účet č. 2700403395 / 2010, variabilní symbol 6010, do   
       zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a telefonní číslo 
 

 
Přihlášky:  Lze zaslat na adresu Lenka Dušánková, Rokytnice 37, 751 04 Rokytnice nebo 

e-mailem na gitaron@volny.cz  
Své dotazy směřujte na výše uvedený e-mail či tel. 775 965 665. 
Pokud uvedete v přihlášce svůj e-mail, bude Vám přijetí přihlášky potvrzeno. 
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku! 

 
           UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 23. ZÁŘÍ 2013, VČETNĚ UHRAZENÍ POPLATKU! 

 
Povinnosti vystavovatele:  

1. Zaslat včas řádně a čitelně vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení výstavního poplatku. 
2. Při přejímce předložit následující doklady: 

- očkovací průkaz či Pet pas s platným očkováním 
- doklad o zaplacení členského příspěvku ČKNO pro rok 2013 

3. Předložit originál průkazu původu a výstavní a pracovní průkaz vystavovaného jedince. 
4. Dodržovat výstavní řád a řídit se pokyny pořadatele. 
5. Za škody způsobené psem odpovídá majitel. 

 
Areál KK Přerov se nachází v Přerově – Předmostí (Staré Rybníky). Při příjezdu od Olomouce odbočte na první 
světelné křižovatce (před železničním podjezdem) doprava. Při příjezdu od Hranic odbočte na první světelné 
křižovatce (u Lidlu) doprava a dále po průjezdu podjezdem doleva. Při příjezdu od Hulína, Kroměříže se držte směr 
Olomouc a na světelné křižovatce u Lidlu odbočte doleva pod podjezd a následně opět doleva.  
 
Během celé akce bude zajištěno bohaté občerstvení! 
 
 
 
 
 

Pro posouzení ve třídě 
dospívajících a pracovních 
je nutný zapsaný výsledek 

RTG DKK v průkazu 
původu!!! 

 

http://www.kkprerov.cz/

