
 
Dalmatin klub ČR z.s.  

pořáda 
Bonitaci po ukončení Klubové výstavy Dalmatinů 

v neděli dne 25. 9. 2016 
 od cca 16:00 

 
       
 
                                              

 
 
 
Místo: Brno – Pánská Lícha  

Jezdecký areál Panská Lícha, Panská Lícha 6, Brno  
GPS: 49°14’46.0“N  16°38’09.9“E 

 
Čas: 
 

 
Po skončení Klubové výstavy Dalmatinů od cca 16:00 
Čas je pouze orientační a bude záležet na času ukončení výstavy. 

 
Uzávěrka  přihlášek: 

 
11.9.2016     
K tomuto datu musí být přihlášky již doručeny. Došlé přihlášky po 
uzávěrce již nebudou přijaty.  Přihlášení v den bonitace nebude možný. 

 
Přihlášky zasílejte na:                     
 

 
email:  bonitace@dalmatinklub.cz 
nebo poštou:   Eva Dragović  
                        Novákových 1817/30  
                       180 00 Praha 8 
                        

Kontakt v případě dotazů:             Eva Dragović 
bonitace@dalmatinklub.cz 
mobil: +420 606 260 845 

 
Bonitační poplatek: 
 
 

pro členy: 500,-Kč 
pro nečleny: 1000,-Kč 

 
Bonitační poplatek prosím uhraďte do data uzávěrky na číslo účtu DKČR:  

2301043791/2010  
variabilní symbol: číslo Vašeho mobilní telefonu   

poznámka: „Bonitace 25.09.2016“ 
Platba na místě nebude možná  

 
Důležité upozornění: 
Člen klubu musí mít zaplaceny příspěvky pro rok 2016  (bude kontrolováno při přejímce přihlášek).  
K  přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii PP + doklad o zaplacení bonitačního poplatku do data uzávěrky.  
Pokud jedinec již absolvoval výstavu a zdravotní vyšetření (zejména audiometrické vyšetření sluchu s výsledkem 
oboustranně slyšící) prosíme jejich kopie připojit k přihlášce.  
V případě přihlášení více psů jednoho majitele je nutné pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku.   
Přijetí psa na bonitaci bude zpětně potvrzeno emailem.  
 
Doklady k účasti na bonitaci: 
- originál průkaz původu psa  
- originál certifikátu audiometrického vyšetření sluchu BAER, pokud pes byl vyšetřen. 
- kopie všech stran certifikátu audiometrického vyšetření sluchu BAER, pokud pes byl vyšetřen a pokud kopie nebyla 

zaslána s přihláškou.  
- kopie výstavního posudku, pokud se pes výstavy zúčastnil 
- platný pas pro malá zvířata nebo platný očkovací průkaz + platné očkování. 
 
Veterinární podmínky: 
1. Všichni psi,  kteří se chtějí bonitace zúčastnit,  musí být klinicky zdraví a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině. 
2. Psi pocházející z ČR doloží,  dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých  
souvisejících zákonů v platném znění vet. Zákona, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata 


