
 

 

 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s 

Klub chovatelů německých  
krátkosrstých ohařů ČR, z.s. 

Lešanská 1176/2a, www.kratkosrstyohar.cz 

 
 

Přihláška 
 

K  ………………………………. pořadatel ……………………… 

Místo  ……………………… datum  ……………………… 

Jméno psa …………………………………………..   Plemeno ……… 

Zapsán            ……………………… Číslo tetovací ……………………… 

Vržen              ……………………… Barva  ……………………… 

Otec                ……………………… Člp  ……………………… 

Matka             ……………………… Člp  ……………………… 

Vlastník          ………………………            bytem   ……………………… 

Vůdce            ………………………  bytem   ……………………… 

K přihlášce připojuji fotokopii průkazu původu.  
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. 

Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným  

zástupcem. Ručím za škody, které by můj pes – fena učinil osobám nebo na věcech. 

 

V …………………….., dne ……………………… 
 

Přesná adresa …………………………………………………………………………………., 

 

tel: ………………., e mail: ……………………… 

VÝSLEDEK ZKOUŠKY 
 

Obstál – počet bodů  ………………………………Celková klasifikace ……………………. 

 

Důvod proč neobstál  …………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Popis rozhodčích  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                                  

Ověření pořadatele                                                                                                                                      

(razítko a čitelný podpis)     



 

UPOZORNĚNÍ 

Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  je nezbytné, aby 

účastník akcí  klubu udělil klubu jako správci osobních údajů svůj souhlas s tím, aby za 

účelem klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, 

aby mohli evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt 

v seznamu účastníků akcí klubu. Tato evidence je nezbytná pro udržování kontaktu mezi 

účastníky klubových akcí a vedením klubu, ať už na základě elektronické korespondence, či 

možnosti předávání nebo zasílání klubových tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub 

k dispozici, jsou řádně zabezpečené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde 

volně přístupné. Přihlášky, eventuálně výsledky klubových akcí společně s adresami 

účastníků jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům (ČMKJ, ČMMJ).  
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat a členství 

v klubu zrušit, protože členství v klubu je dobrovolné. Odvoláním předchozího souhlasu 
však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího 
uděleného souhlasu.  
V souvislosti s příslušnými ustanoveními GDPR souhlasím se zpracováním a s 
případným zveřejněním svých osobních údajů ve Zpravodaji klubu nebo na webových 
stránkách klubu, v souvislosti s propagací plemen KO a s informacemi o jeho chovu a 
výcviku. 
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa 

předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za 

škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Předepsaný poplatek zaplatím 

spolu s podepsanou a zaslanou přihláškou dle dispozic uvedených v propozicích. 

 

 

 

        ____________________________ 
         Podpis vlastníka psa 

   

 


