
Airedale terrier klub 
Vás srdečně zve na chovatelskou akci 

 

SVOD DOROSTU, BONITACE, 
SVOD PLEMENÍKŮ A KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ CHOV.  FEN 

 

Termín: neděle 9. 9. 2018  
!!!POZOR!!! Nové místo konání: z důvodu ukončení činnosti ZKO Újezd nad Lesy se 
bude chov. akce konat na fotbalovém hřišti v Doubravčicích, okr. Kolín, ul. Ke školce. 
Parkování přímo u hřiště. 
 

Čas. rozvrh:     Poplatky:  člen ATK nečlen  
8.00–8.50 hod. přejímka všech! psů  svod dorostu      Kč 150,-- 300,-- 
9.00 hod. začátek svodu dorostu  bonitace         Kč 300,-- 600,-- 
11.00 hod. začátek bonitace   svod plemeník Kč 200,-- 400,-- 
před bonitací:     chovné feny Kč 200,-- 400,-- 
svod plemeníků a chovných fen  p o p l a t k y   se platí na místě! 
(při přihlášení se až na začátku akce je vybírán poplatek v dvojnásobné výši) 
 

Doklady (nutné předložit při přejímce): 
1. Průkaz původu psa nebo feny s vyplněnou adresou a podpisem majitele 
2. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku do ATK (výpis z BÚ, složenka) - ovlivní 

výši poplatku za akci, 
3. Pet-pas nebo očkovací průkaz – očkování proti vzteklině a psince, ne starší 1 rok a 

ne mladší 1 měsíc + nemáte-li Pet-pas: veterinární osvědčení o zdravotním stavu 
psa, ne starší 3 dnů, 

4. Povinně a pouze pro bonitaci – výsledek RTG DKK a DLK a ohodnocení z klubové 
nebo speciální výstavy ATK!!! 
 

Závěrečné pokyny a informace: 
- všech chovatelských akcí se mohou zúčastnit pouze očipovaní jedinci, 
- přihlásit se na tuto akci lze formou přiložené přihlášky, dodatečné přihlášení se 

přímo na místě je též možné, a to ve zvýšené (dvojnásobné) sazbě, 
- háravé feny nutno nahlásit předem pořadateli, tyto feny budou posouzeny odděleně, 
- při zkoušce povahy bonitace musí být psi opatřeni jakýmkoliv kovovým, 

stahovacím obojkem (přepnuto na „nestahování“), jiné obojky a postroje jsou 
zakázány,  

- přihláška je Vám zasílána v dostatečném časovém předstihu pro včasné naplánování a 
provedení úpravy srsti, neupravení jedinci (obzvláště dospělí) nemohou být a 
nebudou posouzeni, 

- v areálu je zakázané volné pobíhání psů, sbírejte exkrementy po svých psech a 
nechovejte se, prosím, hlučně, 

- občerstvení a oběd je zajištěno, 
- doporučujeme všem – zejména začátečníkům – shlédnout všechny akce. 
 
 
Těšíme se na Vaši účast a na naše společné setkání    
 

Váš Airedale terrier klub 
 

Bližší informace Vám ráda poskytne Simona Hošková na tel. 602 388 666 nebo 
na e-mail adrese: simona.hoskova@gmail.com 

 



 
 

P Ř I H L Á Š K A 

 
 
+ SVOD DOROSTU  (od 9 měsíců)   (+ označte druh akce)  
+ BONITACE (od 15 měsíců, splněný svod dorostu, RTG DKK a DLK, výsledek z výstavy ATK)  
+ SVOD PLEMENÍKŮ      
+ KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ FEN 
 

!!! následující údaje opište prosím z průkazu průvodu Vašeho psa/feny !!! 
(některé kolonky se Vás nemusí týkat, vyplňte pouze ty aktuální) 

 
Jméno psa:      chov. stanice: 
 
pohlaví:      datum narození:     
 
č. zápisu:      č. mikročipu: 
 
výstavní ocenění: 
 
zkoušky z výkonu: 
 
RTG DKK:      bonitační kód:  
 
Jméno otce      chov. stanice:     
  
bonitační kód:    
 
Jméno matky      chov. stanice: 
 
bonitační kód:   
 
Jméno a adresa chovatele (z jeho chovu jste štěně pořídili): 
 
 
 
Jméno a adresa majitele (tedy současní vlastníci), telefon. č., e-mail: 
 
 
 
 

Přihlášku zašlete obyčejnou poštou nejpozději 2 týdny!!! před konáním akce 
na tuto adresu poradkyně chovu ATK: 

 
Paní Zuzana Jandová, Vltavanů 105/1, 143 00 Praha 4 

 
Upozorňujeme, že při malém počtu přihlášených psů v den uzávěrky  

může být akce zrušena. 
 


