BCCSK

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
PRIHLÁŠKA DO KLUBU

ČLEN
Priezvisko:

Meno:

Titul:

Adresa
Ulica, č. d.:

Mesto:

PSČ:

Krajina:

Kontaktné údaje
Telefón:

e-mail:

Vek:

menej ako 15 rokov

Druh členstva:

riadny člen

www.adresa:
vrátane a viac ako 15 rokov
mimoriadny člen (iná štátna príslušnosť ako SK)

ďalší člen rodiny

Súhlasím so zverejnením môjho mena a adresy na internetových stránkach Border collie clubu Slovakia (BCCSK).

PES
Meno psa:
Dátum narodenia:

pes

Pohlavie:

suka

Rodičia psa
Otec:

Matka:

Meno chovateľa:
Číslo čipu:

Tetovacie číslo (ak je pes tetovaný):

Číslo zápisu v PK+1 (SPKP):

Pri import jedincovi dátum zápisu do PK:

+1

– Plemenná kniha

Čo s prihláškou urobiť?
Čitateľne vyplnenú prihlášku s priloženým dokladom o zaplatení +3 vstupného poplatku a ročného členského príspevku + fotokópiu
preukazu pôvodu psa zašlite, prosím, na adresu tajomníka Border collie clubu Slovakia +4.
+3

– Plaťte prevodom na účet alebo priamym vkladom na účet Border collie clubu Slovakia Tatra Banka Bratislava, č. ú.: 266825 0084/1100.
Pre identiﬁkovanie platby zadajte do poznámky Vaše meno a priezvisko, členské a rok, za ktorý členský poplatok platíte. Pozornosť venujte
správnemu vypísaniu správy pre adresáta. Všetky nešpeciﬁkované platby budú evidované ako dobrovoľné príspevky.

+4

– Tajomník klubu: Jana Strasserová, Svätej trojice 1, 900 44 Tomášov.

Podpísaním prihlášky potvrdzujem, že som sa dôkladne oboznámil/-a so Stanovami klubu, Chovateľským a disciplinárnym poriadkom.
Zaväzujem sa dodržiavať všetky ustanovenia Stanov klubu, Chovateľského a disciplinárneho poriadku a oboznamovať sa so všetkými
aktualizáciami.

Dátum:

Podpis:

BCCSK

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
PRIHLÁŠKA DO KLUBU – dodatok v prípade viacerých psov

PES
Meno psa:
Dátum narodenia:

pes

Pohlavie:

suka

Rodičia psa
Otec:

Matka:

Meno chovateľa:
Číslo čipu:

Tetovacie číslo (ak je pes tetovaný):

Číslo zápisu v PK+1 (SPKP):

Pri import jedincovi dátum zápisu do PK:

+1

– Plemenná kniha

PES
Meno psa:
Dátum narodenia:

pes

Pohlavie:

suka

Rodičia psa
Otec:

Matka:

Meno chovateľa:
Číslo čipu:

Tetovacie číslo (ak je pes tetovaný):

Číslo zápisu v PK+1 (SPKP):

Pri import jedincovi dátum zápisu do PK:

+1

– Plemenná kniha

PES
Meno psa:
Dátum narodenia:

pes

Pohlavie:

Rodičia psa
Otec:

Matka:

Meno chovateľa:
Číslo čipu:

Tetovacie číslo (ak je pes tetovaný):

Číslo zápisu v PK+1 (SPKP):

Pri import jedincovi dátum zápisu do PK:

+1

– Plemenná kniha

Dátum:

Podpis:

suka

