SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV
Slávičia 23, 940 01 Nové Zámky
VVS/1-900/90-43883, IČO 42367964, DIČ 2024099946, č.ú. SK2509000000005058494069

PRIHLÁŠKA
Lesné skúšky retrieverov a malých plemien
Nové Zámky – Berek 3. júla 2022
Prihlasujem na skúšku psa plemena: .............................................................................................................
meno:......................................................................................... PES / SUKA1), číslo zápisu: ......................
číslo čipu: ......................................................... dátum nar.: .............................. farba .................................
matka:................................................................................................................, číslo zápisu: ......................
otec:..................................................................................................................., číslo zápisu: ......................
chovateľ (adresa): ..........................................................................................................................................
majiteľ psa (meno a adresa): .........................................................................................................................
vodič psa (meno a adresa): ............................................................................................................................
tel. kontakt: ....................................................... e-mail: ...............................................................................
pes má absolvované skúšky: .........................................................................................................................
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 mojim psom/sukou. Stanovený poplatok zaplatím
s podaním prihlášky. Ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas
organizátorovi (v záhlaví) na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail,
telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v tejto prihláške. Súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: meno, priezvisko,
adresa a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webovej stránke organizátora (v záhlaví), 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 organizátora (v záhlaví), resp. periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského
poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov.

Zabezpečenie strelca žiadam / nežiadam1).
Na stravu prihlasujem počet ....... ďalších osôb.
Svojho psa/suku prihlasujem do Majstrovstiev SŠKR pre rok 2022

áno / nie1).

Čestne prehlasujem pravdivé vyplnenie údajov, ku prihláške prikladám doklad o zaplatení štartovného
a kópiu preukazu pôvodu psa.
V .................................................................. dňa ............................. podpis .................................................
Uzávierka prihlášok do 3. júna 2022, štartovné uhradiť na účet klubu, variabilný symbol 072022, úplnú prihlášku zaslať
e-mailom na adresu tajomníčky klubu!

1)

nehodiace sa preškrtnúť

