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Saint Bernard Club Show

21. bøezna 2020
1. uzávìrka 21. 2. 2020
2. uzávìrka   5. 3. 2020

(4 - 6 mìsícù / months)

(6 - 9 mìsícù / months)

(9 - 18 mìsícù / months)

(15 - 24 mìsícù / months)

(od 15 mìsícù / 15 months and older)

(od 15 mìsícù / 15 months and older)

(od 8 let / 8 years and older)

(od 15 mìsícù / 15 months and older)8 èestná / Honorary class 

POZOR! Ke každé pøihlášce musí být pøiložena kopie PP psa. Pro tøídu vítìzù a tøídu èestnou kopie diplomu (interšampion, národní šampion, klubový vítìz, 
národní vítìz, vítìz speciální výstavy, evropský vítìz, svìtový vítìz).
IMPORTANT! To each application forem,a copy of the pedigree must be attached. For Winner class and honorary class, a copy of the championship 
certifikate must be enclosed (Interchampion, National Champion, Club Winner, National Winner, Winner od Special show, European Winner, World Winner).

Vigvam resort
NÌMÈICE
6. èervna .2020

novì:
2. uzávìrka   23. 5.2020



Jsem èlenem KCHSBP: ANO NE

za psa ve tø. štìòat, dorostu, veteránù a èestné / for classes No. 0, 1, 7, 8: 

Adresa 
Milan Plundra
564 01 Helvíkovice 30, CZ
tel.: +420 736 764 119
e-mail: color.studio@seznam.cz

/ Address:

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic
a že se jim podrobuji. Souhlasím s uvedením svého jména a 
adresy v katalogu. Dále souhlasí s uveøejnìním výsledkù 
a fotografií v klubovém Zpravodaji, na internetových 
stránkách klubu, facebooku a pod.

I declare here with that I know the terms and conditions of
the propositions and that I agree with them. I agree with 
publishing of his name and address in the show catalogue 
and agrees with publishing of results his dog(s) and photos 
in club´s magazine, website, facebook ect.

K pøihlášce pøipojte
kopii dokladu o zaplacení.

VÝROÈÍ

75 LET
ZALOŽENÍ KLUBU
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