
 
  
  

 

CAC – CACIB - 05 & 06.10.2013 
 

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 
HELLINIKON OLYMPIC FENCING HALL, HELLINIKON, ATHENS 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ENTRY FORM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΗ / BREED        :                                                                                           

ΧΡΩΜΑ / COLOUR   :                                                                                                                                          ΜΑΝΔΥΑΣ / COAT TYPE  : 

ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ / NAME OF DOG    :                                                                                                      ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛOΓΙΟΥ / REG. NR. : 

ΤΙΤΛΟΙ / TITLES     :                                                                                                                                                    ΧΩΡΑ / COUNTRY  : 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH    :                                             ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / MICROCHIP NR. : 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ / NAME OF SIRE    :                                                                                                     ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛOΓΙΟΥ / REG. NR. :                   

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ / NAME OF DAM  :                                                                                                     ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛOΓΙΟΥ / REG. NR. :                          

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ / BREEDER  : 
1 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡ. ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
 CLASSES MINOR PUPPY PUPPY JUNIOR INTERMEDIATE OPEN WORKING CHAMPION VETERAN 

 
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ – MALE 
 

ΘΗΛΥΚΩΝ - FEMALE    2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ / BREEDERS CLASS
ΟΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ / KENNEL NAME :     

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΚΥΛΩΝ / NAME OF DOGS                  ( 3  έως  5 / 3 to 5 ) ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛ. / REG. NR. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ / BRACE CLASS
ΦΥΛΗ / BREED :    

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΚΥΛΩΝ / NAME OF DOGS ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛ. / REG. NR. 

1.(ΑΡΡΕΝ / MALE) 

2.(ΘΗΛΥ / FEMALE) 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω ότι: αποδέχομαι τους όρους 
συμμετοχής του Κ.Ο.Ε., όλα τα στοιχεία που 
παρέχω είναι αληθή, από όσο γνωρίζω ο 
σκύλος μου δεν πάσχει από μεταδοτική 
ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε 
χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν από 
τις Εκθέσεις αυτές, 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. Δηλώνω 
επίσης ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει 
υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή/και ουράς. 
Γνωρίζω επίσης ότι ο διοργανωτής (Κ.Ο.Ε.) 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα 
ή/και τη σύνθεση των κριτών ανά πάσα στιγμή, 
είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οιαδήποτε 
σωματική (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά 
προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου & τέλος 
αποδέχομαι να αναγραφούν στον κατάλογο της 
Έκθεσης τα προσωπικά μου στοιχεία που 
παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής. 

 

STATEMENT 
I hereby declare that: I comply with all the rules 
and regulations of the K.C.G., all the information 
provided by me in this application is valid and 
true. According to my knowledge my dog is not a 
carrier of any contagious disease or illness, and 
has not come to immediate contact with any 
such diseases or illnesses within a six (6) weeks 
period prior to these Shows, is microchiped, fully 
vaccinated and dewormed and that no 
pharmaceutical substance that can influence the 
dog’s performance, has been used. I declare 
that my dog is not cropped &/or docked. I also 
accept the right of the K.C.G. to change at any 
time the Program of the Shows and/or the 
judges panel. I am exclusively responsible for 
any physical (to human or animal) or material 
damage might be caused by my dog & finally I 
accept that my personal data which I submit 
herewith, will be published on the Show’s 
Catalogue.  
 

ΗΜ/ΝΙΑ – DATE :   ____ / ____ / 2013 
 
       

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – SIGNATURE 
 

 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
DAYS OF PARTICIPATION 

 
05.10.2013 
 
06.10.2013 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε σημειώστε 
την/τις ημερομηνία/ες  συμμετοχής.  
ATTENTION: Please mark the day/s of 
participation. 

3 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΝΕΑΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ / JUNIOR HANDLING CLASS
ΟΝΟΜ/ΜΟ / FULL NAME :    ΗΜ. ΓΕΝ. / DATE OF BIRTH : 

ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ / NAME OF DOG :                                              ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛ. / REG. NR. :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / OWNER 
ΟΝΟΜ/ΜΟ / FULL NAME :             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS :                                                   T.K. / P.C. : 

ΠΟΛΗ / CITY :  ΧΩΡΑ / COUNTRY :  ΤΗΛ. / TEL. : 

ΑΡ. ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ / POSTAL CHECK NUMBER  or Bank Transfer Nr. :  

6 

7 8 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ / PROGENY CLASS
ΟΝΟΜΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ / PROGENITOR’ S NAME :     

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΚΥΛΩΝ / NAME OF DOGS                  ( 3  έως  5 / 3 to 5 ) ΑΡ. ΓΕΝΕΑΛ. / REG. NR. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  4 



 
ΠΛΗΡΩΜΗ – PAYMENT 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 20.09.13 / ENTRIES UNTIL 20.09.13 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΚΥΛΩΝ 08.30’ ADMITTANCE OF DOGS 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 09.30’ SHOW OPENING 
 

 Ταχυδρομική Επιταγή – Postal Order 
KOE CACIB – Τ.Θ. 51928 – Τ.Κ. 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  / KOE CACIB – P.O.Box 51928 – P.C. 14565 AGIOS STEFANOS – GREECE 

or Bank Transfer to the order of “The Kennel Club of Greece” (mentioning your name): 
ALPHA BANK ΙBAN GR43 0140 2990 2990 0200 2002 466, BIC CRBAGRAA 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 
ATTENTION: THE NAME OF THE DOGS MUST BE MENTIONED ON THE POSTAL ORDER 

 Έδρα - Offices  
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 40 – Τ.Κ. 145 65  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
THE KENNEL CLUB OF GREECE – KIMISEOS THEOTOKOU 40 – P.C. 145 65  AGIOS STEFANOS – GREECE 

 Πληροφορίες – Information : ΤΗΛ./TEL. +30 210 8145165      FAX +30 210 8145167     e-mail: kenelnet@otenet.gr          site: http//www.koe.gr               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ATTENTION 
 

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ENTRY FORMS WILL ONLY BE VALID WHEN ACCOMPANIED BY THE ENTRY FEES 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Στο τμήμα [1] αναγράφονται τα στοιχεία του σκύλου που πρόκειται να λάβει μέρος στην/στις Έκθεση/σεις. Στο τμήμα αυτό απαιτείται συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που λείπει κάποιο στοιχείο (εκτός από τίτλους), η δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.  
 Στο τμήμα [2] ο ιδιοκτήτης πρέπει να σημειώσει το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην κατηγορία που θα λάβει μέρος ο σκύλος του. Για τις κατηγορίες «Εργασίας» και 

«Πρωταθλητών» είναι απαραίτητη η επισύναψη φωτοτυπίας του βιβλιαρίου εργασίας ή του πιστοποιητικού Πρωταθλητή αντίστοιχα (βλέπε πίνακα). 
 Στο τμήμα [3] συμπληρώνονται η επωνυμία του εκτροφείου (αναγνωρισμένου από την FCI) και τα ονόματα τριών έως πέντε σκύλων του εκτροφείου αυτού, ανεξαρτήτως 

φύλου, 9 μηνών & άνω, που έλαβαν μέρος και σε κάποια βασική κατηγορία της  Έκθεσης. 
 Στο τμήμα [4] συμπληρώνονται το όνομα του γεννήτορα (πατέρας ή μητέρα) και τα ονόματα τριών έως πέντε σκύλων απογόνων του (πρώτης γενεάς, ανεξαρτήτως φύλου), 

9 μηνών & άνω, που έλαβαν μέρος και σε κάποια βασική κατηγορία της Έκθεσης. 
 Στο τμήμα [5] οι δύο σκύλοι που θα συμμετέχουν (αρσενικός & θηλυκός), πρέπει να είναι ίδιας ιδιοκτησίας, φυλής & ποικιλίας, 9 μηνών & άνω, Οι δύο σκύλοι πρέπει να 

έχουν λάβει  μέρος και σε κάποια βασική κατηγορία της Έκθεσης. 
 Στο τμήμα [6] οι συμμετέχοντες, ηλικίας 6-12 ή 12-18 ετών, λαμβάνουν μέρος στην αντίστοιχη Κατηγορία Νεαρών Χειριστών & πρέπει να συμπληρώσουν και την 

ημερομηνία  γέννησης. Ο σκύλος που παρουσιάζει ο Ν.Χ., πρέπει να έχει λάβει μέρος και σε κάποια Kατηγορία της Έκθεσης 
 Στο τμήμα [7] αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη & απαιτείται συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων εκτός από τον αριθμό Ταχυδρομικής Επιταγής σε περίπτωση που η 

κατάθεση της αίτησης και η εξόφληση γίνουν απευθείας στα γραφεία του ΚΟΕ ή μέσω Τραπέζης. 
 Στο τμήμα [8] παρακαλούμε σημειώσατε την ημερομηνία ή ημερομηνίες, που επιθυμείτε να λάβει μέρος ο σκύλος σας & υπογράψατε στο προβλεπόμενο πεδίο. 

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE ENTRY FORM 
 In section [1] all the information about the dog participating in the Show/s must to be stated. In this section, the owner must fill in, all the blank boxes. 

ATTENTION: No entry form will be accepted, if any field (apart from tittles) is not filled. 
 In section [2] the owner must check the box corresponding to the class in which his/her dog will compete. In the “Working” or “Champion” classes a photocopy of the dog’s 

Workbook or Championship Certificate must accompany the entry form (see table). 
 In section [3], minimum three & maximum five dogs of the same breed & variety, without distinction of sex, 9 months & over, bred by the same breeder (same kennel 

name), even if they are not his property, may be entered. All dogs must be shown in one of the compulsory classes of the Show.  
 In section [4], a sire or a dam, with minimum three and maximum five of his/her progeny (first generation, sons/daughters), may be entered. All dogs must be shown in one 

of the compulsory classes of the Show. 
 In section [5] a dog & a bitch of the same breed & variety, and belonging to the same owner, may be entered. Both dogs must be shown in one of the compulsory classes 

at the Show. 
 In section [6] Junior Handlers, 6-12 or 12-18 years old, will participate in the respective Junior Handlers Class. The handler’s date of birth must be filled in. The dogs must 

be shown in one of the classes of the Show.  
 In section [7] all the boxes have to be filled in, apart from the “postal check” number, if payment has been made at the offices of the Kennel Club of Greece or by Bank. 
 In section [8] please mark the box corresponding to the day or days of participation of your dog & sign the form. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - TABLE 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 
AGE IN MONTHS 

ΠΡ. ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ 
MINOR PUPPY 

ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ 
PUPPY 

ΝΕΩΝ
JUNIOR

ΕΦΗΒΩΝ 
INTERMEDIATE

ΑΝΟΙΧΤΗΣ
OPEN

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
WORKING 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
CHAMPION

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
VETERAN

3 - 6         
6 - 9         

 9 - 18         
15 - 24         

    15 - …       

ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 
OVER 8 YEARS OLD      

ΒΙΒΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
WORKBOOK 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
CERTIFICATE  

ΚΑΛ. ΠΡ. ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ 
BEST MINOR PUPPY 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ 
BEST PUPPY 

ΚΑΛ. ΝΕΩΝ 
BEST JUNIOR 

C.A.C.J. 
C. A. C.  –  C. A. C. I. B. 

ΚΑΛ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
BEST VETERAN 

C.A.C.V. ΑΠΟΝΟΜΗ 
TITLE AWARD 

 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ – BEST OF BREED

Μηχανογραφικό Κέντρο Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος – Τομέας Εκδηλώσεων και ∆ημοσίων Σχέσεων - Έντυπο Συμμετοχής σε  ∆ιεθνή Έκθεση – ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕ / 011 / 04

ΚΟΣΤΟΣ – FEES  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  
PARTICIPATION PER DAY 

1ος σκύλος – 1st dog 30,00 € 
2ος σκύλος – 2nd dog 20,00 € 

3ος σκύλος και άνω – 3rd dog and more 12,00 €
Προκαταρκτική Κουταβιών & Κουταβιών / σκύλο –  

Minor Puppy & Puppy Class / dog 10,00 €


