PRIHLÁŠKA
Na I. ročník skúšok farbairov o “ Pohár Liptova” - 2018
Usporiadateľ: LESY SR OZ Liptovský Hrádok , PZ Baníkov
miesto a datum skúšok: LESY SR OZ Liptovský Hrádok , PZ Baníkov 06.-09.september 2018
meno prihláseného psa - suky* ……………………………………..………………………….…….
zapísaný (á) v SPKP ……………………………………..narodený (á)……………………………..
plemeno ………………………………………………….farba ……………………..……..……......
otec psa - suky* …………………………………………zapísaný …………………………………
matka psa - suky* ………………………………………zapísaná. ………………………………....
chovateľ psa - suky* ………………………………………………………………………………....
meno a priezvisko majiteľa psa - suky* ……………………………………………………………..
korešpondenčná adresa majiteľa …………………………………………………………………….
meno a priezvisko vodiča psa - suky* …………………………………………………………….....
korešpondenčná adresa vodiča ……………………………………………………………………....
e-mail ……………………………………………………telefón …………………………………...
výsledky predchádzajúcich skúšok ………………………………………………………………......
ocenenie na rnedzinárodnej výstave ………………………………………………………………….
Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok. a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa – suku* predvediem sám, alebo ho dám predviesť
splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojím psom – sukou*. Stanovený poplalok zaplatím ihneď po prijatí prihlášky.
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z.

o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas “Usporiadaleľovi” (pozri v

záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), na spracovanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, korešpondenčná
adresa, email, telefonicky kontakt, ktoré sú uvedené v “Prihláške na skúšky poľovných psov”. Súhlasím so zverejnením mojich osobných
údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach “Usporiadateľa” (pozri v
záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského
poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a
fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok v špecializovaných periodikách “Usporiadateľa” (pozri v záhlaví prihlášky), so
sídlom (pozri v záhlaví prihlášky). resp. periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej
poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov.

v (o) ……………………………………………………dňa …………………………………………
vlastnoručný podpis majiteľa psa - suky* ……………………………………………………………
*Nehodiace sa prečiarknite!
vyplní hlavný rozhodca
výsledok skúšky
celková klasifikácia ………………………počet bodov……………………………………………..
podpisy rozhodcov - rozhodcu ………..…………………………………………………………….

Prihlášku pošlite na adresu usporiadateľa skúšok
vyplní usporiadateľ

prihláška doručená dňa …………………………………………číslo ……………………………...
potvrdená ……………………………………………………………………………………………
zaplatené € …………………………………………………………………………………………...

