
Trieda /Class:   
Baby ����            Puppy ����     Junior  ����    Intermediate � � � � 
Open ����     Champion ����    Honorary ����    Veteran ����

Veľkosť /Size:      STANDARD

Pohlavie/Sex:     
            PES/Male  ����

        SUČKA/Female  ����

Narodený /Date of birth:

����

����

����

€
€

0 €

 € 

V / In:   .....................................      Dňa / Date: ......................       Podpis / Signature:  
.................................................

DRUH VÝSTAVY / SHOW TYPE:      

Svojim podpisom vystavovateľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKMP, SKJ, FCI a Slovenské 
veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke SKMP. 

Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. 
With his/her signature, the exhibitor accepts and is obliged to abide by the SKMP/SKJ/FCI show regulations and Slovak veterinary rules. The 
exhibitor is giving his/her permission to publish his/her adress in the exhibition catalog and on the website of the Slovak Maltese Kennel Club. 

The entry is financially binding.

Svojim podpisom vystavovateľ potvrzuje, že uvedené údaje sú správne.  
With his/her signature, the exhibitor is proclaiming that all data are correct. 

Majiteľ psa /Owner: 

Meno psa:

Plemenná kniha a č. zápisu /Registration Nr.:

Otec psa /Sire:

Matka psa/Dam:

POZOR !!!
  

K prihláške prosíme priložiť  kópiu preukazu 
o pôvode vystavovaného psa.  

Bez kópie PP nebude pes prijatý na výstavu. 

ATTENTION !!!

Please, enclose a copy of dog´s Pedigree, 

otherwise your dog could not be registered to this 

dog show.

PRIHLÁŠKA NA VÝSTAVU PSOV  / DOG SHOW  ENTRY FORM
(* vhodné označte krížikom / please choose appropriate)   

                      KLUBOVÁ VÝSTAVA /CLUB SHOW                        ����
DERBY    KLUBOVÁ VÝSTAVA / DERBY CLUB SHOW               �           �           �           �

ŠPECIÁLNA KLUBOVÁ VÝSTAVA / SPECIALTY CLUB SHOW         ����

konaná d ňa / held at  : ...............................

Súťaž dieťa a pes /Junior handling COMPETITION:

Meno Meno Meno Meno / Junior handler´s name:

Vystavné poplatky boli uhradené/
The payment was made on:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–-

Adresa /Adress:

Prvého psa / First dog:

Ďalšieho psa / Any additional dog:

Súťaž Dieťa a pes / Junior handling:

Celkom /Total:

za / for: 

Veková kategória Veková kategória Veková kategória Veková kategória /    Junior handler´s age:

Prosíme priložiť doklad o zaplatení. 
Please enclose the payment voucher.

Plemeno/Breed:       MALTÉZSKY PSÍK /MALTESE

SLOVENSKÝ KLUB MALTÉZSKYCH  PSÍKOV 
SLOVAK MALTESE CLUB                                                         

Bankovým prevodom / Bank transfer:

Poštovou poukážkou / Post money order:     

V hotovosti / Cash: 

Druh srsti /Coat:      DLHÁ/LONG Farba/Colour: BIELA/WHITE




