
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  
2ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ CACT-CACIT ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FCI-IPO 2016 

& ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016 
 

                         19 & 20  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
 

 

ΚΡΙΤΕΣ:  

Ιχνηλασία (Α): Νίκος ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, Υπακοή (Β) & Καθήκοντα Προστασίας (C): Robert MARKSCHLÄGER (Αυστρία) 

 

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ 
 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ   
 

ΟΝΟΜΑ : ____________________________________________________________    ΦΥΛΟ :  Α          Θ 
ΦΥΛΗ : ____________________________________________  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : _____________________ 
ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΟΥ : ________________  ΗΛ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (MICROCHIP) : __________________________ 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ____________________________________________________ ΤΗΛ. : ___________________  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : _____________________________________Τ.Κ. ___________ ΠΟΛΗ : ___________________ 
 
ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ : ____________________________________________________ ΤΗΛ. : ___________________  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : _____________________________________Τ.Κ. ___________ ΠΟΛΗ : ___________________ 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 

 ΑDPr         FPr 1 UPr 1  SPr 1  VPG 1 IPO 1 

FPr 2 UPr 2 SPr 2 VPG 2 IPO 2  

FPr 3 UPr 3 SPr 3 VPG 3 IPO 3 

SchH Α/VPG A   BH/VT ΕΕΙΠ FH 1 FH 2 IPO-FH 

Παρακαλούμε σημειώστε με Χ την εξέταση στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε με τον σκύλο σας 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40,00 € / σκύλο / Εξέταση 
 

ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   15. 03. 2016  
(στα γραφεία του ΚΟΕ ή με email ή με FAX στο 210-8145167 μαζί με το απόκομμα της Ταχ. Επιταγής) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις για έκδοση Βιβλιαρίων Εργασίας έως την 15.03.2016   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 – 8145165 / www.koe.gr   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

       Δηλώνω ότι: 
� γνωρίζω & αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του Κ.Ο.Ε. για τις Εξετάσεις & τους Αγώνες Εργασίας & ότι όλα τα στοιχεία που παρέχω είναι αληθή 
� οφείλω να επιδώσω στον υπεύθυνο διοργάνωσης πριν την έναρξη των Εξετάσεων το Βιβλιάριο Υγείας του σκύλου μου πλήρως ενημερωμένο & 

Υπογεγραμμένο από Κτηνίατρο, το Γενεαλογικό του Χάρτη (ή αντίγραφο) καθώς & το Βιβλιάριο Εργασίας του  
� είμαι αποκλειστικά υπέυθυνος για οιαδήποτε σωματική βλάβη (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου 
� εξ όσων γνωρίζω ο σκύλος μου δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν 

από την Εκδήλωση, έχει ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, είναι πλήρως εμβολιασμένος & αποπαρασιτωμένος & δεν του έχει χορηγηθεί καμία φαρμακευτική 
ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ώστε να αυξηθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του.  

� ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή και ουράς  
� γνωρίζω & αποδέχομαι ότι ο διοργανωτής (Κ.Ο.Ε.), διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα ή/και τη σύνθεση κριτού/Β.Κ.Π. & αποδέχομαι να 

αναγραφούν στον κατάλογο της Εκδήλωσης τα προσωπικά μου στοιχεία που παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής. (Ομοίως & ο Κυναγωγός 
εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο, οπότε οφείλει & να υπογράψει στο σχετικό πεδίο)  

 
Ημερομηνία: ____/ ____/          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: __________________________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ: __________________________

 ___________________________ 

 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ :  Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα & το Facebook του Κ.Ο.Ε. 
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 


