Přihláška
do kynologického klubu
ZO MSKS č. 10309
Kynologický klub Kývalka

PSOVOD
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………
Adresa …………………………………………………………………………………………………..……………
Datum narození ……………………………………
kontakt:
Telefon …………………………..

Mobil ………………………………..

E-Mail: ……………………………………………………………………..……...

PES

FENA

(zakroužkujte správný údaj)

Plemeno ……….………………………………………………….……………………………
Jméno psa ………..…………………………………………………………………………...
průkaz původu

ANO

NE

chovatelská stanice: ………………………………………………………………………….

Datum narození: ………………….………
Číslo tetovací: ………………….……

Číslo zápisu: ……….……………………………………………….….

Nebo čip: ……………………………………………………………….

Zkušenosti s výcvikem psů:
Mám

Nemám

(zakroužkujte správný údaj)

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami ZO a organizačním řádem cvičiště a současně dávám
souhlas, v souladu s § 11 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním mých osobních údajů pro
vnitřní potřeby klubu.

V ……………………………………………..….

dne: ….…………..………...

………………………………….. ……
podpis (zákonný zástupce)
Přihláška členství
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ZO MSKS č.10309 Kývalka

Informace o členství v kynologickém klubu
ZO MSKS č. 10309 Kývalka
ČLENEM se může stát každý:
- kdo se chce věnovat sportovnímu výcviku svého psa
- kdo chce svého psa připravit na zkoušky (KJČR, NZŘ, IPO, . . . )
KOLIK nový člen zaplatí:
Žadatel o členství v ZO podá řádně vyplněnou přihlášku a po schválení přijetí výborem klubu neprodleně
uhradí:
1) vstupní poplatek (jednorázový)

ve výši 500,-Kč

2) roční příspěvek (na kalendářní rok)

ve výši 500,-Kč

3) zálohu na brigády (na kalendářní rok)

ve výši 500,-Kč

Každý člen je povinen v souladu se stanovami klubu (čl.7), odpracovat ve prospěch klubu 5 brigádnických hodin v
kalendářním roce na údržbu a budování zázemí či majetku klubu. Účast se zajišťuje formou složené zálohy ve výši
100,-Kč / hod,
V případě odpracování se poměrná část zálohy, případně celá vrací.
Povinnost uhradit zálohu na brigády se nevztahuje na nové členy, kteří vstoupí do klubu po 1.září příslušného
kalendářního roku.

ČLENSTVÍ:
- opravňuje k používání klubového majetku a výcvikových prostředků o výcvikovém dni v areálu klubu
- umožňuje účastnit se společného výcviku případně provádět individuální výcvik podle vlastních potřeb
tak, aby neomezoval a nerušil ostatní
- umožní získat nové přátele či informace v oboru společného zájmu o psí kamarády
KDE se cvičí:
Výcvik probíhá v areálu KK Kývalka - popis příjezdu je na www.kkkyvalka.cz
KDY se cvičí:
Výcvikový den začíná vždy v neděli v 9:00 hod. V letním období v případě vysokých denních teplot je
možno posunout začátek na časnější hodinu.
Informace:
Vše o našem kynologickém klubu a výcviku může nový zájemce získat:

1) na webových stránkách: ………………………………………….. www.kkkyvalka.cz
2) e-mail dotazem:……………………………………….………….… kyli@seznam.cz
3) telefoním dotazem:
a) předseda ZO: Ing.Libor Kyjovský ……………….………..
702 370 470
b)místopředsedkyně ZO:Mgr. Vendula Husáková …………
776 166 673
c)hospodář ZO: Petr Válka ………..……………………….
777 565 632

Váš případný zájem nás velice potěší, z řad mladých zájemců obzvlášť!
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