
data: .................................................... 
pieczątka oddziału 
 

Związek Kynologiczny w Polsce 
Zarząd Główny - Główna Komisja Szkolenia Psów 

L.dz………………………….  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11 
tel. 22 826 05 74  fax 22 826 46 54 
e-mail:gksp@zkwp.pl względnie: zg@zkwp.pl  

 

ZGŁOSZENIE IMPREZY KYNOLOGICZNEJ 
(zgłoszenie winno być wysłane co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą, 

kopię zgłoszenia należy obowiązkowo wysłać na adres siedziby właściwej podkomisji) 
 

Dotyczy: wszystkich imprez (egzaminów, zawodów, mistrzostw okręgowych i Polski, testów, szkoleń i seminariów) 
we wszystkich dyscyplinach. 

 

Oddział w: ...................................... zgłasza imprezę w dyscyplinie: ....................................................................... 

rodzaj imprezy: ..............................................................................................................................................................  

data planowanej imprezy: .............................godz: ………… MIEJSCE IMPREZY: ……….………………………….. 

adres: …..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

obsada sędziowska: 

1. ............................................................................................................................. .... 

2. ........................................................................................................... ...................... 

3. ............................................................................................................................. ..... 

kierownik egzaminu (imprezy) - odpowiedzialny przed Zarządem Oddziału: 

..................................................................................... tel. kontaktowy …………………………………………………… 

inne osoby obsługujące imprezę: 

........................................................................  ........................................................................ 
funkcja       imię i nazwisko 
........................................................................  ........................................................................ 
funkcja       imię i nazwisko 
........................................................................  ........................................................................ 
funkcja       imię i nazwisko 
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : 

- adres strony internetowej z informacją o imprezie: ……………………………………………………………….…… 

- adres e-mail na który ewentualnie można zgłaszać uczestnictwo, względnie zastrzeżenie, że zgłoszenia 

mogą być dokonywane wyłączenie zwykłą pocztą …………………………………………………………………….. 

 
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia    Za Zarząd Oddziału 

 
                ..........................................................     ...................................... 
 
U w a g i: 

1. Zgłoszenia niekompletne nie będą akceptowane. 
2. Organizatorami egzaminów i innych imprez są wyłącznie Oddziały Związku, które ponoszą odpowiedzialność za przebieg imprezy 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w Związku i zgodność z odpowiednimi regulaminami egzaminów. Analogiczną 
odpowiedzialność wobec Zarządów Oddziałów ponoszą kierownicy egzaminów (imprez),względnie komitety organizacyjne, o ile 
takie zostaną przez Zarząd Oddziału powołane. 

3. Oddział organizujący imprezę zobowiązany jest do przesłania oryginału protokołu z podpisem sędziego (zachowując kopię) do Biu ra 
Zarządu Głównego, kopii protokołu do siedziby właściwej podkomisji w terminie do 14 dni od daty egzaminu. 

4. Każda impreza (egzamin, testy, seminarium) powinna być zgłoszona na osobnym druku, a kopia zgłoszenia powinna być wysłana 

do siedziby podkomisji. 
5. Zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów zastrzega sobie prawo zmiany 

proponowanej obsady sędziowskiej. 

 
ZGŁOSZENIE MUSI  BYĆ KOMPLETNIE WYPEŁNIONE 

 
wz. 08.04.2011 


