NEVEZÉSI LAP
Fénymásolható!
Kérjük olvashatóan kitölteni!

Tenyészszemle, konfirmáció és Vadászati munkavizsga a
Magyar Tacskósok Országos Egyesülete szervezésében
CACT Munkavizsga vaddisznóra
X
CACT Munkavizsga vércsapára

tacskók részére
2015.09.26.10h szombat Nógrád Vadaspark
Nevezési határidő: 2015.09.22.
KÉRJÜK, TEGYEN X-ET A KIVÁLASZTOTT MUNKAVIZSGÁRA/MUNKAVIZSGÁKRA!
Vizsgadíjak: 6000 Ft / vizsga
Nevezési feltételek: betöltött 1 éves kor, FCI által elismert származási lap, a magyar
jogszabályoknak megfelelő védőoltások igazolása
Vezető bíró: Karsai Henrik
Tenyészszemle és konfirmáció

Tenyészszemle díja: 6000 Ft / kutya
Konfirmáció: ingyenesen vehető igénybe a tenyészszemle mellett (15 hónapos kortól)
Részvételi feltételek: betöltött 1 éves kor, FCI által elismert származási lap, a magyar
jogszabályoknak megfelelő védőoltások igazolása
Bíró: Dr Miklós Levente
A tenyészszemlére helyszíni nevezés is lehetséges! A bírálat 10h-tól 13h-ig tart
folyamatosan.
Bankszámla száma: OTP 11734004-20514378
Levelezési cím: Magyar Tacskósok Országos Egyesülete
3532 Miskolc, Győri kapu 117.
Telefon/Fax:+36/46-401-949
Mail: mtoe1998@gmail.com

Származási regisztrációs szám:

Kutya neve:

chip szám:

Szül. idő:

Neme:

Kutya fajtája:

Szőrzet: ( hosszú, rövid, szálkás )

Méret:

Kutya apja:

Származási regisztrációs szám:

Kutya anyja:

Származási regisztrációs szám:

Tenyésztő:

Vezető neve:

Tulajdonos/ok neve :

Tulajdonos lakcíme:

Telefonszám:

E-mail cím:

MINDEN NEVEZÉS MELLÉ KÉRJÜK CSATOLNI:
A tulajdonos nevére hivatalosan átírt, pecséttel ellátott
származási lap másolatát ( mindkét oldal ),
a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatát és
a 2015. MTOE tagság igazolás másolatát.

Helyszíni nevezési díj fizetésére nincs
lehetőség. Csak a nevezési határidőig
beérkezett és befizetett nevezéseket
fogadjuk el. A teljes nevezési díj
befizetését igazoló bizonylat másolata
nélkül a kutyák a rendezvényen nem
vezethetők fel.

Helyszíni és pótnevezésekre nincs mód! Kérjük a nevezőket, hogy a befizetés minden alkalommal
a tulajdonos neve alatt történjen. A regisztrációnál a kutya származási lapját és a befizetést
igazoló bizonylatot be kell mutatni. Nevezési díjat nem térítünk vissza! A nevezési lap elküldésével
a tulajdonos felhatalmazza a Magyar Tacskósok Országos Egyesületét, hogy az itt közölt adatokat
a katalógusban feltüntethesse, és a bírálati eredményeket nyomtatott és webes felületen
közzétehesse. A kutya által okozott minden kárért a tulajdonos felel. A nevezési lap elküldésével a
tulajdonos felelősséget vállal a rendezvényre vonatkozó szabályzatok megismerésére és
betartására, abban az esetben is, ha a kutyát nem személyesen vezeti fel.
Vaddisznós gyakorlás!!!!!!
A helyszínen 2015.09.23-án 15h-tól van lehetőség gyakorlásra a vizsgára vonatkozóan!
Gyakorlási díj: 2000Ft /kutya/ vizsga
A helyszínen korlátozott számban szállás is igényelhető!
FIGYELEM!
A fenti nevezési díjak az MTOE vagy MEOESZ tagság esetén értendőek, nem tagoknak minden díj
a duplája!
További információkat talál honlapunkon!
www.tacskosok.hu

Dátum:………………………………………………………………………………….Aláírás:…………………………………………………………………

