Registrační karta člena Wolfhound klubu (WDK) r. 2018
Členské číslo v r. 2017:
Jméno :
Ulice:
PSČ / Město:
stát:
tel.:
email:
Název chovatelské stanice:
Vlastním tyto jedince:
Jméno a CHS

Datum narození

* stačí zkratkou P nebo F ** ANO / NE

V případě potřeby pokračujte, prosím na zadní straně této přihlášky.

Pohlaví * Spolumajitelství**

Číslo zápisu

Jsem seznámen se stanovami, řády a navazujícími předpisy WDK klubu a svým podpisem se zavazuji k
jejich dodržování.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených
v tomto formuláři pro účely klubu WDK a jejich poskytnutím případným zájemcům o plemeno.

V _________________________ dne________________
_______________________
podpis žadatele

Přihláška přijata dne ____________________________
_______________________
podpis matrikáře

V případě potřeby bych mohl(a) WDK vypomoci v této oblasti:

(např. účetnictví, právní porada, doprava, překladatelství, tlumočení apod.)

Povinné přílohy
1. kopie dokladu o uhrazení členského příspěvku pro příslušný rok

Bankovním převodem

Poštovní poukázka

Název banky

Číslo účtu

Zde nalepte ústřižek poštovní
poukázky Z

Datum převodu z účtu

Nepovinné přílohy:
1) kopie rodokmenu
2) kopie zdravotních vyšetření (PSS, kardiologická vyšetření, DNA, aj.)
3) kopie pracovních zkoušek, dostihové,coursingové licence
4) kopie dosažených šampionátů
5) ostatní přílohy dle uvážení majitele
Doplnění ze strany č.1:
Jméno a CHS

Plemeno*

Jméno a CHS

Datum narození

Pohlaví **
Datum narození

* stačí zkratkou P nebo F ** ANO / NE

V případě potřeby pokračujte, prosím na zadní straně této reg. karty.

Pohlaví * Spolumajitelství**

Číslo zápisu
Číslo zápisu

Vážení členové klubu,
formuláře registrační karty spolu s kopií dokladu o zaplacení můžete zasílat poštou nebo elektronicky
na níže uvedený kontakt:
Martina Machačová
Wolfhound klub
Vacenovice 180
696 06 Vacenovice
e-mail: immanitas@immanitas.net
Upozornění k platbě členských příspěvků:
Členský příspěvek pro řádného člena s nepřerušeným členstvím činí 550 Kč na celý rok.
Pokud je přihláška podána po 31. 1. daného roku, musí být vylněn formulář přihlášky do WDK klubu a
zaplacen příspěvěk jako nového řádného člena WDK klubu ve výši 650 Kč.
Platba přihlášky podané v prosinci daného roku je 550 Kč a členství je automaticky převáděno
na kalendářní rok následující.
Členský příspěvek rodinného příslušníka činí 200 Kč po celou dobu kalendářního roku.

Příspěvek uhraťte buď složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet u Komerční banky
č.ú. 86-3525550287 / 0100.
Majitelem účtu je WDK, doplněno adresou předsedy klubu.
Po doručení těchto dokladů Vám bude zpět odeslána potvrzená přihláška s Vaším členským číslem,
které je velmi důležité pro identifikace veškerých Vašich plateb ve prospěch našeho klubu.

S pozdravem,
výbor WDK

