DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU
05. 09. 2021 Báč
Hotel Golf Club WELTEN, Báč 113, 930 30 Báč, Tel: +421 917 094 774

Miesto konania:
Uzávierka:

31. 08. 2021

Bonitačná komisia:

Ing. Pavel Tamáši
Marcela Korchaniková

Figurant:

Štefan Pongrácz

Začiatok bonitácie:

09:00 hod

Príjem psov:

od 8:00 hod do 8:30 hod

Pri prezentácií predložte: - originál rodokmeňa
- veterinárny preukaz s platným očkovaním
Meno psa:
Čierna

Farba:

Hnedá

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Plemenná kniha:

Číslo čipu:

Číslo zápisu:

Pes

Suka

Otec:
Matka:
Chovateľ:
Majiteľ:
Ulica:

č.:

Mesto:

PSČ:

e-mail:

Tel.:

Potrebné doniesť:
- obojstranná kópia rodokmeňa psa
- protokol o vykonaní RTG a jeho vyhodnotenie u veterinára uvedeného v zozname SUCHNO,
prípadne vyhodnotené v Nemecku HD B
- fotokópia výstavného posudku z klubovej, alebo špeciálnej výstavy absolvovanej na Slovensku,
minimálny vek 15 mesiacov s hodnotením výborný, alebo veľmi dobrý
- fotokópia potvrdenia o vWD
- doklad o zaplatení poplatku
- doklad o zaplatení členského na rok 2021

DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

členovia DK SR
50.00 €
- uhraďte do termínu uzávierky na účet Dobermann klubu SR

POPLATOK:
číslo účtu:

správa pre príjmateľa

nečlenovia DK SR

100.00 €

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436
bonitácia dátum a miesto + meno psa

Účastníci, ktorí prihlásili svojich psov na akciu, sú povinní zaplatiť poplatok i v tom prípade, ak sa
akcie nezúčastnia!

*
*
*

Podpísaním a odoslaním prihlášky prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia bonitácie, a že sa im
podrobujem
V deň bonitáce musí mať prihlásený pes splnené všeobecne platné veterinárne podmienky
zaznamenané v očkovacom preukaze.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, stratu či uhynutie psa. Rovnako
neručí ani za škody či ujmy spôsobené psom/psovi v čase konania bonitácie.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov poučený a oboznámený s
podmienkami spracovania mojich osobných údajov Dobermann klubom SR, so sídlom Sasinkova 14,
811 08 Bratislava I., Staté mesto, IČO: 31806171, pričom budú spracúvané moje nasledovné osobné
údaje:
a)

b)

V

spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a elefonický a emailový kontakt pre vnútorné potreby DKSR, administratívu DKSR, dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti
voči DKSR a UKK.
zverejnenie osobných údajov na webovej stránke DKSR, vo výstavnom katalógu alebo odbornom
spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach
a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie,
dokumentaristiky a zaznamenania histórie, v rozsahu podľa §1 2 ods. 3 a nasl. Občianskeho
zákonníka, najmä na vyhotovovanie, použitie a šírenie podobizne, obrazových snímok, obrazových
a zvukových záznamov, ktoré sa týkajú osoby alebo zachytávajú prejavy osobnej povahy, v
spojitosti s členstvom v DKSR, účasťou na podujatiach organizovaných DKSR, alebo jeho
strešnými organizáciami, za účelom informovania verejnosti o činnosti DKSR, zviditeľnenia DKSR
a súťaží, v ktorých sa zúčastňujem, a v rámci všetkých legitímnych aktivít DKSR, ktoré sú v jeho
oprávnenom záujme.
Dňa
podpis majiteľa

Kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku s kópiou rodokmeňa, kópiou vWD testu a fotkami v
postoji a hlavy pošlite e-mailom poradcovi chovu
klub@dobermann.sk

