
 

  EXPOZIŢIA NAŢIONALÃ C.A.C            
  NATIONAL DOG SHOW                     

26.05.2012 
CÂMPULUNG MUSCEL  

    Locaţie – Stadionul Municipal 
FIŞA DE ÎNSCRIERE  / ENTRY FORM 

  
 

Trimiteţi/Send to: Asociaţia Chinologicã VALACHIA a Mun.Câmpulung, Domeniul Mateescu – Vlãdeşti 
                              de Sus, Jud. Argeş; Cod: 130120; Fax: +40245226384; E-mail: valachia@yahoo.com 

             
                     Va rugãm completaţi cu litere de tipar! 
                                              Please fill in block letters 

 

 
                                                              Taxele se plãtesc la / Pay entry fees to: 

  Cont IBAN : RO75BPOS16006706131RON02 – BANC POST Târgovişte Cod Fiscal: 10026377 

La fiecare buletin de înscriere se vor anexa: Copia Certificatului de Origine; copia chitanţei de achitare a taxei de expoziţie;  
  copia Certificatului de Muncã, în cazul înscrierii la Clasa de Muncã; copia Diplomei de Campion, în cazul înscrierii la Clasa Campioni. 

Data limitã pentru înscriere / Last entry date: 11.05.2012 
Subsemnatul, garantez că acest câine este vaccinat antirabic. Prin semnarea acestui formular mă angajez să respect  
Regulamentul Expoziţilor F.C.I. şi A.Ch.R.,  în vigoare.  

Data / Semnătura: _________________ / ____________________ 

Informaţii suplimentare / More info: 0727.285858 /  0723.260900  / 0722.224014 / 0245.226384 

 
Asociaţia Chinologicã a Municipiului Câmpulung – VALACHIA 

 

 

         CLASA DE ARBITRARE 
                  ENTRY CLASS 

Baby / Baby (3-6 luni/months)                          

Pui / Puppy (6-9 luni/months)                     

Junior / Youth (9-18 luni/months)               

Intermediarã / intermediate                       
(15-24 luni/months)            

Deschisã /Open                                          
(cel puţin 15 luni/15 months and above)    

Campioni / Champions                              
(ataşaţi diploma/please attach certificate) 

Muncã / Working                                        
(ataşaţi certificate FCI/please attach FCI certificate) 

Veterani / Veterans                                     
(minim 8 ani/8 years and above) 

Numele câinelui / Dog’s Name: 

………………………………………………………… 

Rasa/Breed: …………………………………….…….. 

Sex/Sex: ………………………………………………. 

Culoarea/Color: ……………………………….……… 

C.O./Stood Book: ……………………………….…… 
Serie microcip: ……………………………………….. 
Data naşterii/Date of birth: …………………….…….. 
Tata/Sire: …………………………………….………. 

Mama/Dam: …………………………………….……. 

Crescãtor/Breeder: …………………………………... 

Proprietar/Owner: ………………………………….... 

Telefon/Phone: …………………………………….… 

Adresa/Adress: ……………………………………..... 

…………………………………………………….…. 

e-mail:………………………………………………... 
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Primul câine / First Dog              70RON 
Al doilea câine / Second Dog     60RON 
Urmatorii câini / Subseq. Dogs  50RON  
Veterani/Veterans                        40RON 
Ciobãneşti Româneşti                35 RON 
Baby / Puppy                               40 RON 
Concursuri speciale                   30 RON                           

 

                     Programul expoziţiei      
 
   08.00 – 09.45  Intrarea câinilor în expoziţie 
                           Controlul Sanitar – Veterinar 
  10.00                Deschiderea oficialã a expoziţiei 
  10.15                Arbitrajul câinilor 
  14.30                Programul BEST IN SHOW 
  16.30                Închiderea expoziţiei 
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EXPOZIŢIA  CHINOLOGICÃ NAŢIONALÃ C.A.C 
CÂMPULUNG MUSCEL 26.05.2012 

 
 

 Expoziţia se desfãşoarã cu respectarea Regulamentelor A.Ch.R. şi F.C.I. în vigoare. 

 Fişa de înscriere, semnatã şi datatã, obligatoriu va fi  însoţitã de : 
  - copie Certificat de Origine (pedigree) cu serie  microcip / nr. tatuaj; 

- copie legitimaţie membru Asociaţie chinologică / Club de rasă, vizată pe anul în curs; 
  - copie dovadă achitare taxă participare expoziţie. 
            - copia Diplomei de Campion  / Certificatului de Muncã, în cazul înscrierii la Clasa Campioni  / Clasa de Muncã;  

 La Concursurile speciale pot participa numai cei care se inscriu în termen şi sunt menţionaţi în catalog. 

 Veţi primi confirmarea înscrierii, telefonic sau prin e-mail, în termen de 5 zile de la data trimiterii documentaţiei 
complete! În caz contrar, vă rugam  să ne contactaţi telefonic pentru verificãri.  
Inscrierile neconfirmate nu se valideazã. 

 În incinta expoziţiei pot intra doar câinii înscrişi în catalog. Aceştia trebuie purtaţi obligatoriu în lesă şi nu 
vor fi lăsaţi nesupravegheaţi. Câinii agresivi vor fi purtaţi cu botniţă şi lesã scurtã.  

 Nu sunt admişi în expoziţie câinii castraţi, bolnavi, femelele în călduri, gestante sau care alăptează.  

 La intrarea în expoziţie este necesar să prezentaţi: 
1. Carnetul de sănătate al câinelui, cu dovada efectuării vaccinărilor. Microcipurile / tatuajele sunt  

obligatorii pentru toţi câinii înscrişi. Câinii a căror identitate nu poate fi verificată sau nu corespunde realitãţii, 
nu vor fi arbitraţi! 

2. Dovada plăţii. 
3. Carnet de performanţã (se predã, la intrarea in ring, secretarului). 

 Tarifele menţionate în fişa de înscriere sunt aplicabile doar membrilor unei Asociaţii chinologice teritoriale sau unui Club 
de rasă, membre A.Ch.R., cu cotizatia la zi. Pentru cei care NU îndeplinesc această condiţie,  taxele  se  dublează.  

 Plăţile în ziua expoziţiei se majorează cu 100%.  

 Potrivit Regulamentului A.Ch.R. pentru expoziţii canine, sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua expoziţiei. 

 Locaţia Expoziţiei Naţionale C.A.C. Câmpulung Muscel – 26.05.2012 : STADIONUL MUNICIPAL,    B-dul Ion 
Mihalache, lângă Secţia de Pompieri Câmpulung Muscel, cu intrare prin Parcarea Stadionului Municipal. 

                                       
 
 

 
 


