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Nevezési e-mail / Entry e-mail: 
papacacib2020@dogshow.hu

ONLINE NEVEZÉS
DOG SHOW KFT.

ONLINE NEVEZÉS
DOG SHOW KFT.

Nevezési határido/ Closing Day: 2020.06.15. - 15.06.2020.

E-mail nevezési határido/ E-mail closing Day: 
2020.06.07. - 07.06.2020.

ONLINE NEVEZÉS - www.nevezes.dogshow.hu - ONLINE ENTRY
Csak bankkártyás fizetés lehetoséggel - Only in cause of credit card payment!

Online nevezés/registration: http://nevezes.dogshow.hu/ Online nevezés/registration: http://nevezes.dogshow.hu/ Online nevezés/registration: http://nevezes.dogshow.hu/ 
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HELYSZÍN/LOCATION:  PÁPA, VASAS PÁLYA, VÁRKERT UTCA 1. • GPS: 47.337398, 17.469093
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Name of the dog:

Sex: Dog: Bitch: Date of Birth:

Sire:

Dam:

Breeder:

Hozzájáruló NYILATKOZAT
Kutyakiállításon való nevezéssel, katalógus összeállítással, oklevél kiállítással, és hírlevél küldéssel kapcsolatban

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Alulírott, mint a kutyakiállításon nevezett kutya Tulajdonosa (továbbiakban „Tulajdonos”)

Address/Country:

Irányítószám
Zipcode:

Utca, házszám
Street nr.:

Város
City:

Telefonszám
Phone nr.:

Figyelem! Mivel az online katalógus elérhetőségét és a visszaigazolásokat e-mailben küldjük, ennek a mezőnek a kitöltése kötelező!
Attention! Because we send the confirmations and online catalogue by e-mail it is compulsory to fill this field!

Owner:
Szövetségi kártya szám
Membership card nr.:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége („Adatkezelő”) a számára általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az Adatkezelő által törzskönyvezett 
kutya tulajdonosaként a kutya kiállításra való nevezése céljából („Nevezés”), az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában („Tájékoztató”) részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja.

Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha az adatkezeléshez hozzájárul. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a számára általam önkéntesen megadott személyes adataimat, a kutyakiállításról összeállított katalógusban történő közzététel céljából 
(„Katalógus összeállítása Rendezvényről”),a Tájékoztatóban részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja, és, hogy a személyes adataimat a Katalógus összeállítással megbízott Dogshow Kft. 
(székhely: 1116 Budapest, Tétényi út 130.; Cg.01-09-952895) adatfeldolgozó („Adatfeldolgozó”) és az általa megbízott nyomda részére továbbítsa.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a jelen nyilatkozaton feltüntetett e-mail címemen a kutya kiállításra való nevezésemmel („Nevezés”) kapcsolatban egyeztetés vagy információk 
átadása céljából (Pl.: „Visszaigazolás”) céljából felvegye velem a kapcsolatot, valamint, hogy azt a Tájékoztatóban részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja.

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a számára általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az Adatkezelő által törzskönyvezett, tulajdonomban álló kutya részére történő oklevél kiállítása céljából 
(„Oklevél kiállítása”), a Tájékoztatóban részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a jelen nyilatkozaton feltüntetett telefonszámomon kutya kiállításra való nevezésemmel („Nevezés”) kapcsolatban egyeztetés céljából felvegye 
velem a kapcsolatot telefon hívás vagy szöveges üzenet formájában, valamint, hogy azt a Tájékoztatóban részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a jelen nyilatkozaton feltüntetett e-mail címemre az aktuális programokról, kutyakiállításokról, 
rendezvényekről elektronikus hírlevelet („Hírlevél”) küldjön, valamint, hogy azt a Tájékoztatóban részletezett módon, és ideig kezelje és tárolja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben nem kívánnék Hírlevelet kapni, úgy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom a számomra elküldött 
Hírlevélben található leiratkozási link segítségével vagy az ott megjelölt leiratkozási e-mail címre küldött nyilatkozattal, és/vagy az Adatkezelő számára küldött postai küldeménnyel (a borítékon kérjük tüntesse fel:
„hírlevél leiratkozás”). Vállalom, hogy a visszavonó nyilatkozatomat a hatályos jogszabályi rendelkezések előírásai miatt oly módon teszem meg, hogy személyem egyértelműen azonosítható legyen. 
Tudomásul veszem, hogy a visszavonó nyilatkozat megérkezését követően az Adatkezelő részemre a továbbiakban hírlevelet nem küld.
Kijelentem továbbá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásom önkéntes, és azt a Tájékoztató teljeskörű ismeretében teszem meg. ………………………………………

Tulajdonos/nyilatkozattevő/érintettDátum: __________________

FIGYELEM! A 2 nap 2 CACIB kiállításra 1 összevont online katalógus készül!
ATTENTION! One consolidated online catalogue of the 2 day 2 CACIB shows will be supplied!

Az Online katalógus a kiállítás napján elérhető!
The Online Catalogue is available on the day of the exhibition!
!

A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos felel! A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a 
MEOESZ-t, hogy a katalógusba az itt közölt adatokat feltűntesse. A nevezési lap aláírásával a kiállító elfogadja az FCI és MEOESZ 
kiállítási szabályzatát. ………………………………………

nyilatkozattevő/érintett

Dátum: __________________

Working class entries must be accompanied by the copy of the 
FCI recognized 5-language working test certificate.

Munka
Working

Győztes
Champion

Veterán
Veteran

Kijelentem továbbá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásom 
önkéntes, és azt a Tájékoztató teljeskörű ismeretében teszem meg. 



CACIB Nevezési információk
International Dog show 
Information for entry

2 NAP 2xCACIB kutyakiállítás 2 day 2 International Dog show

HELYSZÍN/LOCATION: HELYSZÍN/LOCATION: HELYSZÍN/LOCATION: 

PÁPA 1 NAP 2 X CAC DOG SHOW

PÁPA, VASAS PÁLYA, VÁRKERT UTCA 1. • GPS: 47.337398, 17.469093PÁPA, VASAS PÁLYA, VÁRKERT UTCA 1. • GPS: 47.337398, 17.469093PÁPA, VASAS PÁLYA, VÁRKERT UTCA 1. • GPS: 47.337398, 17.469093

Egyéb nevezési információk Other entry information
You must enclose: For entry in Champion or working
Class prof of entitlement otherwise the dog in question
shall be automatically entered in the Open Class-
Only those dogs are admitted for which a breed
standard has been accepted by the FCI and which are
Iregistered in a stud book or register recognized by the
FCI and have completed the minimum age of three
months on the day before the show.
The entry fee must paid in the case of
bank transfer to the next account number

Paying:
Account Nr.: 73600156-16503698
NAME of the account holder: 
EBTENYÉSZTŐK PÁPAI EGYESÜLETE
Bank code: SWIFT: TAKBHUHB
IBAN code: HU64-73600156-16503698-00000000 

Iyf ou pay at

youhave to
pay+10.- Euro/Dog/show

theShow,

-Több kutya nevezése esetén a Baby - Kölyök - Veterán 
osztályba történőo nevezési díj, 
illetve több fajta nevezése esetén, 
a magyar fajta nem vehető figyelembe első kutyaként!!!
- Nevezését csak a teljes nevezési díj befizetését/
átutalását igazoló szelvény másolatával fogadjuk el!  
(Melyet kérünk a nevezési lap mellé csatolni)
- Magyar kiállítók részére helyszíni fizetésre nincs lehetőség!
- Nevezhető valamennyi 3 hónapos kort betöltött, 
FCI által elismert származási lappal rendelkező kutya. 
- A korhatár megállapításánál a bírálati nap az irányadó.
Kedvezmények: MEOE tagkártyával rendelkezők esetén a magyar 
kutyafajták nevezési díja a fent megjelölt összegek 50%-a.
A nevezési díjat rózsaszín postai utalványon, 
illetve a szervezet számlaszámára kell befizetni: 
B3 Takarékszövetkezet  73600156-16503698

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!

Fiatal felvezetők versenye, 
Junior handlers: 

2.000 Ft / kiállítás (15 Euro/show)
Kutyapár / Tenyészcsoport, 
Couples / Breeding group: 

2.000 Ft / kiállítás (15 Euro/show)

8000 Ft / kiállítás
55 Euro / Show

7000 Ft / kiállítás
50 Euro / Show

5000 Ft / kiállítás
30 Euro / Show

Nevezési határido/ Closing Day: 
2020.06.15. - 15.06.2020.

Online nevezés/registration: 
http://nevezes.dogshow.hu/ 

Nevezési e-mail / Entry e-mail: 
papacacib2020@dogshow.hu
E-mail nevezési határido/ E-mail closing Day: 

2020.06.07. - 07.06.2020.

E-mail nevezési határido/ E-mail closing Day: 2020.06.07. - 07.06.2020.

Online nevezési határido/ Online Closing Day: 2020.06.15. - 15.06.2020. Helyszínen nevezhető
Entry is possible on the show

Kiállítási iroda: 06 70 457 27 70 
Egyéb Információ: 06 70 772 11 72
                             06 70 238 51 65  
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A bíró változás joga fenntartva! ONLINE NEVEZÉS
DOG SHOW KFT.

Online nevezési/registration:Online nevezési/registration:
http://nevezes.dogshow.hu/ http://nevezes.dogshow.hu/ 

Online nevezési/registration:
http://nevezes.dogshow.hu/ 

Online nevezés esetén Online nevezés esetén 
csak bankkártyás fizetés csak bankkártyás fizetés 

lehetséges!lehetséges!

Online nevezés esetén 
csak bankkártyás fizetés 

lehetséges!

(SLO)

(SLO)

(SLO)

(SLO)


