APPALOOSA HORSE CLUB CZECH REPUBLIC, z.s.
Bělehradská 3A, Karlovy Vary, 360 01, IČ 70106851
www.appaloosa.cz

Členství v ApHCCZ Vám přináší mnoho výhod:












Možnost účastnit se ApHC soutěží po celé Evropě, které jsou uznané ApHC
Moscow, Idaho, USA
Získávat ApHC body v USA, které se stávají součástí záznamu koně o jeho výkonnosti (Performance Record)
Možnost účastnit se ApHCCZ soutěží v ČR
Zdarma účast na jednodenním soustředění „ Vše o soutěžních disciplínách ApHC“
Účast na společných Nez Percé vyjížďkách pro členy ApHCCZ
Pomoc při vyřizování úředních formalit, např. registrace hříbat, změna majitele, …
Zprostředkování kontaktů s mezinárodními organizacemi pod záštitou ApHC
Aktuální informace o konání soutěží u nás i v zahraničí
Na www.appaloosa.cz najdete informace o všem, co se týče appaloos
Zdarma inzerce na „Zlatých stránkách Appaloos“ – www.appaloosa.cz
Aktivně se podílet na rozvoji ApHCCZ

Přihláška člena Appaloosa Horse Club Czech Republic
Příjmení: ……………………………….

Jméno: …………………………....

Datum narození: ……………………….

Rodné číslo: ……………………...

Adresa: ………………………………………………………………………………….
Tel.č.: ……………………… Fax: ………………… E-mail: …………………………



Jsem majitel koně(í) plemene ………………………….
Jsem pouze příznivec koní plemena Appaloosa

Roční členský příspěvek:
Mládež do 18 let …….……………
Dospělí ……………………………
Vstupní poplatek u nového člena…

250,- Kč
500,- Kč
50,- Kč

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů pro účely evidence členů souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci
přihlášky, byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám,
Souhlasím s tím, aby zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání členství ve spolku

V………………………… dne ……………….. Podpis …………………………
Vyplněnou přihlášku a uhrazený členský příspěvek (složenka typu C nebo bankovním převodem
– prosíme neposílat na adresu sídla!), prosím, zašlete na adresu:

Eva Randusová, Rousínov 55, 471 51 Svor.
email: e.randusova@seznam.cz, Tel: 724 530 624
Bankovní účet ApHCCZ: 51-110280277 / 0100 VS: Vaše členské číslo nebo Vaše
tel.číslo

Člen přijat dne ……………………… členské číslo ……………………..
Lucie Kudlová
president

Gabriela Horáčková
vicepresident

