INSCHRIJFFORMULIER

KAMPIOENSCLUBMATCH

Keurmeester-Judge:

Polski Owczarek Nizinny
Verbond Nederland

Mevr. C.A. Beenen-Sluijter
U bespaart ons veel werk als u het inschrijfformulier DUIDELIJK en correct invult.
Voorkom hierbij fouten. AUB KOPIE
STAMBOOM MEEZENDEN.

Zondag 14 Oktober 2018

De Locatie is Dogcenter Zaltbommel
Jan Stuversdreef 4 te 5315 NZ Kerkwijk

Aanvang van de keuringen: 11.00 uur
Ontvangst vanaf 10.00 uur
Naam van de hond-Nom du chien-Dog’s name-Name des Hundes:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Titel van de hond-Title ………………………………………………………………………………………………………
N.H.S.B./L.O.S.H.
L.O.F./Z.B.Nr……...........................................................Geboortedat.-Date de nais-Wurfdatum-Date of Birth...................

Reu-Mâle-Rüde-Dog

Teef-Femelle-Hündin-Bitch

Fokker-Producteur-Zuchter-Breeder........................................................................................................................................
Vader- Père- Vater-Sire…............................................................................................................................ ...........................
Moeder- Mère- Mutter- Dame…………....................................................................................................………………….
Eigenaar-Exposant- Inhaber- Owner…...................................................................................................................................
Adres-Adresse-Address...........................................................................................................................................................
Postcode-Code Postale-Postleitzahl en- und-avec-and woonplaats-DomicileWohnort…..............................................................................................Land-Pays-Country…...........................…………...
Tel.-Phone.…............................................................Bank/Giro…………………………………................................. …….
hond,.

S.v.p. met blokletters of digitaal
invullen. Eén formulier per hond gebruiken.
Bij inschrijving van meerdere honden
formulier kopiëren.
www.nizinnyverbond.nl
A. Inzender verklaart dat, voor zover hem
bekend is, de door hem ingeschreven hond
gedurende het laatst verlopen tijdvak van
twaalf weken niet heeft verkeerd in
omstandigheden, waardoor gevaar van
besmetting, hondenziekte of enige andere
ziekte van besmettelijk karakter, in het
bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts,
de hond niet te zullen inzenden, indien de
aangegeven omstandigheden zich voor de
clubmatch nog mochten voordoen.
B. Inzender verklaart, dat hij door het
inzenden van dit formulier zich onderwerpt
aan de bepalingen van het kynologisch
reglement van de Raad van Beheer en van de
clubmatch en zich verplicht het
inschrijfgeld te voldoen voor
1 oktober 2018
C. Inzender verklaart, dat de ingeschreven
hond, indien geboren na 31 augustus 2001, of
die in het buitenland zijn geboren nadat er een
wettelijk coupeerverbod van kracht geworden
is, niet aan de staart gecoupeerd is. Tenzij ten
aanzien van deze honden een medische
verklaring geamputeerde staart of “geboorte
staartloze pup” wordt overlegd.
D. Inzender geeft toestemming voor het
publiceren van foto’s van de hond en handler
voor het clubblad website en FB.

Handtekening-Signature-Underschrift:

E-mail.......................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________

Klas-Classe-Klasse
Leden-Members /niet leden-No Members 1. Jongste puppy (4-6 maand)**
2. Puppy- Jünsten (6-9 maand)**
3. Jeugd-Jeune-Jugend-Youth (9-18
Inschrijfgeld:
maand)
* Klassen
3 t/m 9
á €27,00/€32,00…………. 4. Tussen- Intermediair- Intermédiaire
(15-24 maand)
*(jongste)puppy, 10
á €20,00/€25,00…………. 5. Open- Ouverte-Offen- Open (van 15
maand tot 8 jaar)
Veteranen- Veterans (vanaf 8 jaar)
*koppel-Couple-Paar-Brace á €10,00/€15,00………… 6.
7. Fokkers- Producteur-ZuchterBreeder (vanaf 9 maanden)
*Inventarisatie (>15 maand) gratis ( mits de hond ook
8. Kampioens- Champions ***
9. Vrije-Free-Freie (vanaf 12
deelneemt aan de KCM.) anders á 10,00 / 15,00 ………….. maanden)**
10. Ieniemienie (tot 4 maanden)**
Totaal
…………………..
Klas/Classe/Klasse
Voor elke 2de hond rekenen we €2,00 minder.
nr:…………………………
Inventarisatie …………….
(uitgezonderd inventarisatie). Each 2e Dog is €2,00 less.
**ATTENTIE:
Klasse 1, 2, 9 en 10 doen niet mee voor het
Jeden 2e Hund ist €2,00 minder.
CAC.
Sluiting-Clôture-Meldeschluss
*** Fotokopie van het certificaat bijvoegen.
Joindres
photcopie du certificat au bulletin.
Deadline; 1 oktober 2018
Nur mit Bescheinung Fotokopie.
INSCHRIJFFORMULIER naar- MELDESCHEINE zuINFORMATIE-INFORMATION:
Please
add photocopy certificate.
ENGAGEMENTS-ENROLLEMENTS to:
Verandering
van de klasse op de dag zelf is
Lilian van Waardenburg
niet
mogelijk.
clubmatch@nizinnyverbond.nl
E-mail
clubmatch@nizinnyverbond.nl
OF- ODER- OR E-MAIL

Lilian van Waardenburg,
Brandwijksedijk 7A,
2974 LB Brandwijk, Nederland

Tel. 0184-642050

BETALING-ZAHLUNG-PAYMENTPAIEMENT:
Op bankrekening NL52 RBRB 094.055.4844
t.n.v. POLSKI OWCZAREK NIZINNY
VERBOND
inz. KCM NVN, o.v.v.
naam eigenaar en NHSB / LOSH / ZB / LOF
nr.
s.v.p.
Vermeld op de storting de naam van de
eigenaar van de ingeschreven hond.
Mentionnés sur le paiement le nom du
popriétaire du chien inscrit.
Auf der Postüberweisiung bitte den oder die
Namen des Inhabers der angemeldeten Hunde.
Mention on the payment the name of the owner
of the registered dog.

Ingrid Buyvoets

E-mail secretaris@nizinnyverbond.nl
Tel. 074-2426540

