
Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület 

                                                 9762 Tanakajd, Templom u. 11. 

 

Éden Hobbi Kutyakozmetikus Verseny Jelentkezési lap 

A 2022. szeptember 17-18-án Csempeszkopácsban megrendezendő 2xCAC Kutyakiállítás 

mellett megrendezésre kerül az első Éden Hobbi Kutyakozmetikus Verseny.  

Nevezési határidő: 

I. 2022. augusztus 21. (vasárnap) 

II. 2022. szeptember 04. (vasárnap) 

Részvételi díj: 

 

Első nevezési határidőig: 10.000 Ft/egy kategória 

                      16.000 Ft/ két kategória  

                      18.000 Ft/három kategória  

 

Második nevezési határidőig: 15.000 Ft/egy kategória 

                              20.000 Ft/két kategória  

                              25.000 Ft/három kategória 

Az Éden Hobbi Kutyakozmetikus versenyre való jelentkezési regisztrációs lap: 

Teljes név: 

Lakcím: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

A vállalkozás nevére kérem a számlát: 

Cégnév: 

Cím: 

Adószám: 

Melyik kategóriában indulsz: 
(x-el jelöld a megfelelőt) 

 kezdő (2 évnél nem régebben vagy kutyakozmetikus) 

 haladó (2-5 év szakmai tapasztalattal rendelkezel) 

 nyílt (minden olyan versenyző, aki 5-10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy 

aki haladóként nyert már kutyakozmetikus versenyen valamilyen kategóriában.  

 Profi (aki 10 évnél több szakmai tapasztalattal rendelkezik) 

 Üzleti (a versenyzők, bármilyen, üzletileg kozmetikázott, FCI által elismert fajta 

osztályban indulhat, ázsiai stílus) 

 Aki nemzetközi versenyen bármilyen kategóriában dobogós helyezést ért el, csak profi 

kategóriában indulhat.  



Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület 

                                                 9762 Tanakajd, Templom u. 11. 

 

Milyen fajtájú kutyával/kal indulsz, fajta pontos megnevezése: 
(x-el jelöld a megfelelőt) 

 

 Trimmelős: …………..……………………………………………………………… 

 Spánielek és Szetterek: ……………………………………………………………… 

 Uszkárok, nyírási fazon megnevezése: ……………………………………………… 

 Ollózós: ……………………………………………………………………………… 

 Üzleti (ázsiai stílus is): ………………………………………………………………. 

Egyéb információ: 

Utalásokat az Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület számlájára kérjük: 

 OTP 11747006-27262113 

 

Megjegyzésbe írjátok bele: Éden Hobbi Kutyakozmetikus Verseny! + a nevetek. 

 

A jelentkezési lapot és a számlázási adataitokat visszaküldeni az info@edenkutyaiskola.hu, 

vagy postán 9762 Tanakajd, Templom u. 11. címre várjuk.  

 

A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a jelentkezési lap és az utalás is beérkezik az 

egyesület címére, számlájára. A sikeres regisztrációról értesítést küldünk az általatok 

megadott elérhetőségre. 

 

További kérdéseiteket a +36 30 399 7731 (Magosi Krisztina szervező), +36 70 229 5423 

(Winhoffer Tamás elnök) telefonszámra várjuk.  

 

Várunk Mindenkit szeretettel! 
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