
 

 

 

 

Nevezési lap – Entry form 

Fajta 

Breed: 

Szín 

Color: 

Méret 

Size: 

TKV.szám 

Ped.number: 

A kutya neve 

The name of the dog: 

Neme, 

Sex: 

Kan, 

Dog: 

Szuka, 

Bitch: 

Születési idő 

Date of Birth: 

A kutya apja 

Sire: 

A kutya anyja 

Dam: 

Tenyésztő neve 

Breeder: 

Tulajdonos neve 

Owner: 

Szövetségi kártya szám 

Membership card nr.: 

Lakhely/Ország 

Address/Country: 

Város 

City: 

Irányítószám 

Zipcode: 

Utca, házszám 

Street nr.: 

E-mail: Telefonszám 

Phone nr.: 

Figyelem! Mivel a visszaigazolásokat emailen küldjük, ennek a mezőnek a kitöltése kötelező! 

Attention! Because we send the confirmations by e-mail it is compulsory to fill this field! 

ONLINE NEVEZÉS 

ONLINE ENTRY 
www.nevezes.dogshow.hu 

Csak bankkártyás fizetési 

lehetőséggel! 

Only in case of credit card 

payment! 

 
Nevezési osztály, Class 

Minor Puppy 3-6 hónapos korig 

3-6 months 

Kölyök 

Puppy 
6-9 hónapos korig 

6-9 months 

Fiatal 

Junior 
9-18 hónapos korig 

9-18 months 

Növendék 

Intermediate 
15-24 hónapos korig 

15-24 months 

Nyílt 

Open 
15 hónapos kor felett 

from 15 months 

Munka 

Working 
15 hónapos kor felett 

from 15 months 

A fajtára előírt FCI által elfogadott (5 nyelvű) bizonyítvány másolatával. 

Ennek hiányában a kutyát automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

Working class entries must be accompainied by a proof of entitlement, 

Otherwise the dog will automatically be admitted in the Open class. 

Győztes 

Champion 
15 hónapos kor felett 

from 15 months 

Nemzeti vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítvánnyal. 
Ennek hiányában a kutyát automatikusan nyílt osztályba soroljuk. 

Champion class entries must be accompainied by a proof of entitlement, 

Otherwise the dog will automatically be admitted in the Open class. 

Veterán 

Veteran 
8 éves kor felett 

from 8 years 

 
Nevezési díjak és határidők / Entry Fees, closing date 

Első kutya, 

1 st dog 

1. határidő – 1st closing date 

2018. 05. 23. 

2. határidő – 2nd closing date 

2018. 06. 06. 

6000 Ft 

45 Euro 

8000 Ft 

55 Euro 

További kutya 

Additional dog 

5000 Ft 

40 Euro 
7000 Ft 

50 Euro 
Minor Puppy 
Kölyök, Puppy 

Veterán, Veteran 

4000 Ft 

25 Euro 
5000 Ft 

30 Euro 

Kutyapár/Tenyészcsoport,  Couples /Breeding group:  3000 Ft / 20 EUR 

Fiatal felvezetők / Junior Handler: 2000 Ft / 15 EUR 

Ezen nevezési díjak érvényes szövetségi kártyával rendelkező kiállítókra 

vonatkoznak, ennek hiányában a nevezési díjak dupláját kell fizetni! 

In case of paying at the Show, the administration fee is 10 Euro/entry! 

 
A kutya kora / Dog’s age 

A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó! 

The decisive date for age is the day the dog is shown! 

A kutya által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos felel! 

A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a PTE-t, hogy a 

katalógusban az itt közölt adatokat feltüntesse. A nevezési lap aláírásával 

a kiállító elfogadja a PTE kiállítási szabályzatát. 

With signing the form I state that all data is valid and I confirm that I 

accept the rules of the  PTE and consider them compulsory. 

Dátum, Date:  Aláírás, Signature: 
 


