Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z.s.

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU
CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, Z.S.
(vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________
Datum narození: ____________________ Místo narození: ___________________________
Národnost: ___________________________________________________________________
Ulice: ______________________________________ Č.popisné: _______________________
PSČ: ___________ Město:____________________ Okres /Kraj:______________________
Mob.: _____________________________ E-mail: __________________________________
Adresa vaší webové stránky: _____________________________________________________
Jsem držitelem plemene: ___________________________________ Od roku: ___________
Jsem chovatelem plemene: _________________________________ Od roku: ___________
Mám chráněný název chovatelské stanice: _________________________________________
______________________________________________________________________________
Jsem členem ČMMJ od roku: _________

Jsem držitelem platného loveckého lístku:

OMS: ___________________________________

□

ANO -

□

NE
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Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z.s.

Žádám o přijetí za člena klubu.
Seznámil jsem se se Stanovami klubu, Zápisním, Jednacím, Provozním a Organizačním řádem
klubu a také s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. Prohlašuji, že během svého členství
v klubu KCHHMO, z.s se budu těmito dokumenty řídit, jakož i plnit všechna usnesení orgánů
klubu. Souhlasím i s případným zveřejněním svého jména, adresy bydliště, čísla telefonu, emailu,
názvu mé chovatelské stanice, i příp. gratulace s uvedením výročí mého narození ve Zpravodaji
klubu/webových stránkách. Souhlasím i s poskytnutím svého jména a adresy případným zájemcům
o štěňata/krytí.
V ____________________dne________________
Zde, prosíme, nalepte doklad
o zaplacení členství
________________________________________
vlastnoruční podpis žadatele

Vyplněnou přihlášku
zašlete na adresu
Ekonoma a matrikáře klubu:

Hana SVOBODOVÁ
Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí

Tel.: 602 173 888
hana.netikova@gmail.com

____________________________________________________________________________

Přihláška byla přijata a zaregistrována dne: _____________ Přijal: _______________________
Přihláška projednána na výborové schůzi klubu dne: ___________________________________
se závěrem:
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