
                                                 
 

Přihláška na klubový coursing  WDK 5. 4. 2014 
A                                                      Areál MSKS Zbraslav u Brna 

Uzávěrka přihlášek:    28. 3. 2014                      
                                                         

□ Pes         □ Fena                        
 

Přihlašuji psa do kategorie: 
 

□   baby run  štěňátka do 7 měsíců  

□   puppy run  štěňátka 7-12 měsíců   

□   junior run  12-18 měsíců  

□   talent run  18 měsíců - 5 let, psi bez licence  

□   novice run  18 měsíců - 5 let, psi s licencí, ale bez závodních zkušeností  

□   master run  18 měsíců - 5 let, zkušení závodníci  

□   senior run  5 - 7 let  

□   veterán run  od 7 let  

                

Přihláška na licenční zkoušku (licenci možné plnit od 15 měsíců)      □  ANO  / □  NE    

 
Jméno psa a CHS:  
Datum narození:  

 

Číslo zápisu:  
Jméno otce:  
Jméno matky:  
  
Jméno majitele:  
Adresa majitele vč. PSČ:  
Telefon:  

 

e-mail:  
 

Člen WDK: 
 

□  ANO  / □  NE    

 

 

 
Startovné: 

 člen WDK      -   za 1. psa 250 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 200 Kč,  
kategorie baby, puppy a veterán 100 Kč 

 nečlen WDK  -   za 1. psa 300 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 250 Kč,  
kategorie baby, puppy a veterán 150 Kč 

 

Platba:    
Adresa majitele účtu:  WDK Ester Trčalová, Štípská 505, 763 14 Zlín 12 
Číslo účtu: 86-3525550287/0100 
Variabilní symbol: 99 (uvádějte vždy) 
Specifický symbol: členské číslo (platí pro členy WDK) 
Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení majitele psa 
Po předchozí domluvě (mailem nebo tel. 602 523 302) je možná platba na místě při přejímce. 
 
Podle propozic poukazuji celkem: _______________________ 
                                                           □ složenkou typu A     □ bankovním převodem    □ u přejímky     
 
 
 
Datum: ____________________________      
 
 

initiator:coursingwdk@centrum.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:7f978e420f38bb47a0b7f4c8590584ca
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