
PŘIHLÁŠKA na výstavu CHOVATEL 2021
Celostátní výstava drobného zvířectva konaná ve dnech 19.–20. 11. 2021

zasílejte na adresu: Český	svaz	chovatelů,	z.s.,	Maškova	1646/3,	182	53	Praha	8	-	Kobylisy	
	tel.:	284 683 441,	e-mail:	holubi@cschdz.eu;	kralici@cschdz.eu;	drubez@cschdz.eu	
(preferujeme	přihlášky	podané	prostřednicím	webové	aplikace	a	e-mailem)

Jméno	a	příjmení	………….……………………………..................................…..…................................….		Telefon:	….....................…….……….

Ulice	………..........................................................		Město……………................................……………....….		PSČ:	……....................….……….

mobil:	.............................................	e-mail:	……......................................................................................			OKRES:	............................................

Druh	přihlášených	zvířat:		 						králík    	holub          	drůbež      		morče Rok	narození	(MCH).............			Člen	klubu:	ANO	-	NE

Pohlaví
1,0 / 0,1

Plemeno Barva/Kresba Kolekce/
jednotlivec

č. tetování  
č. kroužku

Prodejní 
cena

U přihlášených holubů a drůbeže musí být bezpodmínečně uvedeno pohlaví!!!

Využiji svoz zvířat:   ne              ano          odkud……………….....................................................…………..…	
	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 			

Počet přihlášených zvířat 
(ks)

Klecné 
(à 80 Kč)

Katalog
(Kč)

Administrativní
poplatek

(Kč)

Vstupenka 
denní/dvoudenní 

(ks x typ)

Platba 
celkem

(Kč)

Platbu pro ČR poukažte složenkou typu A, vložením na účet nebo bezhotovostním převodem na účet 43-7609050237/0100. 
Platba musí být uskutečněna nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

S výstavními podmínkami souhlasím. Taktéž souhlasím, aby mé osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu a na internetu.

Podpis  …..........…………….....................………

Uzávěrka: 31. 10. 2021
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