SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava l

Členská prihláška
do Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov
Žiadam o prijatie za člena a vyhlasujem, že budem dodržiavať Stanovy klubu,
Chovateľský a zápisný poriadok SPZ a uznesenia orgánov klubu.
meno a priezvisko ..................................................................................................................
dátum narodenia ....................................................................................................................
adresa ............................................................................................................................. ........
pošta (PSČ) ..................................................... tel. bydlisko ..................................................
som držiteľ plemena ................................................... od roku ...........................................
som chovateľ plemena ................................................. od roku ...........................................
členstvo v iných chovateľských kluboch ...............................................................................
mám chránený názov chovateľskej stanice ...........................................................................
člen OkO - RgO SPZ v ..........................................................................................................
Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre potreby klubu.
Súhlasím so zverejnením údajov v klubovom spravodaji a na klubovej internetovej
stránke v zozname chovných psov, chovných súk a chovateľských staníc .
Áno* - Nie*
*Nehodiace prečiarknite!

V .................................................................................. dňa ..........................................
......................................
podpis žiadateľa
Prihlášky zasielajte na adresu matrikára klubu!

Andrea Burdátšová, Pod Zečákom 28, 841 03 Bratislava
Píšte čitateľne (strojom)

Obráťte!

Potvrdenie OkO - RgO SPZ v ...............................................................................................
Žiadateľ je členom SPZ

Dňa......................................................

...........................................
pečiatka a podpis

Kontaktná adresa klubu:
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
Štefánikova 10
811 05 Bratislava l
Kontakt na matrikára klubu:
Andrea Burdátšová, Pod Zečákom 28, 841 03 Bratislava,
tel.: +421 903 435081 - volať po 18.00 hod,
email: matrikar@terriers.sk, burdatsova@slovanet.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu : 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX
VS: - pri platbe členského, rok na ktorý sa platí členské (napr.: 2015)
Účel platby: členské
SR: riadny člen SPZ 13,– € ; kolektívny člen 15,– € ; zápisné 5,– €
člen z ČR 450,– CZK (alebo v € v prepočte podľa aktuálneho kurzu)
zápisné 150,– CZK (alebo v € v prepočte podľa aktuálneho kurzu)
(platbu poukázať na: František Polehňa, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh)
zahraničný člen 20,– €; zápisné 5,– €

*Nehodiace prečiarknite!

