Klub pinčů České republiky, z. s., Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Poplatky
Poplatky – občan ČR
Členské poplatky:
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ……………………………….................................... 100,-Kč
Roční členský příspěvek do klubu ................................................................................... 360,-Kč
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................................................ 90,-Kč
Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................................................... 100,-Kč
Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ...................................................................... 300,-Kč
Kontrola vrhu za jedno štěně ………………………………………………………………………………………. 30,- Kč
Náhrada cestovních výdajů poradci chovu za kontrolu vrhu ………………………………… 3,50 Kč/km
Bonitace:
Bonitace člen klubu ........................................................................................................ 200,-Kč
Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 600,-Kč
Příplatek za přihlášení v místě konání ………………………………………………………………………… 150,- Kč
Výstavní poplatky:
Třída štěňat, třída veteránů a třída čestná* ........................................................ 150,-Kč
Třída dorostu ………………………………................................................................................. 200,-Kč
Ostatní třídy člen klubu ………………………………………………………………………………………........ 420,-Kč
Ostatní třídy pro nečlena klubu …………………………………………………………………………………. 600,- Kč
Ostatní třídy druhý a další pes člen klubu ………………...................................................... 390,-Kč
Ostatní třídy druhý a další pes pro nečlena klubu ……………………………………………………… 550,- Kč
Soutěž o nejlepší pár psů/chovatelskou skupinu, junior handling člen klubu ……………… 100,- Kč
Soutěž o nejlepší pár psů/chovatelskou skupinu, junior handling pro nečlena klubu … 200,- Kč
V případě neúčastni zvířete na výstavě se výstavní poplatky nevrací.
* Členům klubu, jejichž jedinec ve třídě veteránů či čestné na výstavě nastoupí, bude výstavní
poplatek vrácen.
Inzerce ve Zpravodaji:
Polovina strany A 5 ……………………………………………………..................................................... 50,-Kč
Celá strana A 5 ………………………………………………………....................................................... 100,-Kč
Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny, a.s.
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Klub pinčů České republiky, z. s., Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Poplatky – občané ostatních zemí
Členské poplatky:
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ……………………………….................................... 10 EUR
Roční členský příspěvek do klubu ................................................................................... 25 EUR
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................................................ 5 EUR
Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................................................... 10 EUR
Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ...................................................................... 20 EUR
Bonitace:
Bonitace člen klubu ........................................................................................................ 25 EUR
Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 35 EUR
Příplatek za přihlášení v místě konání ………………………………………………………………………… 10 EUR
Výstavní poplatky:
Třída štěňat, třída čestná ................................................................................................. 10 EUR
Třída dorostu, třída veteránů .......................................................................................... 15 EUR
Ostatní třídy člen klubu ………………………………………………………………………………….……........ 25 EUR
Ostatní třídy pro nečlena klubu ………………………………………………………………………………….. 35 EUR
Ostatní třídy druhý a další pes člen klubu ……………….................................................... .. 20 EUR
Ostatní třídy druhý a další pes pro nečlena klubu …………………………………………………… … 25 EUR
Soutěž o nejlepší pár psů/chovatelskou skupinu, junior handling člen klubu ………….…… 10 EUR
V případě neúčastni zvířete na výstavě se výstavní poplatky nevrací.
Inzerce ve Zpravodaji:
Polovina strany A 5 ……………………………………………………..................................................... 5 EUR
Celá strana A 5 ………………………………………………………....................................................... 10 EUR
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