BELÉPÉSI NYILATKOZAT/Entry form

1.sz. melléklet

Név/Name: .................................................................................................................
Születési hely, idő/Birth date, place:.................................................................................................
Kutya tartási helye:/Address:......................................................................................
Levelezési cím/Postal address: ........................................................................................
Telefon/Phone: +...…/....…/.................................................................................................
E-mail: ..............................................@........................................................................
Kennelnév/Kennel name: .......................................................................................
Székhely/Address: 6763 Szatymaz, II. körzet 80/2. Kijelentem, hogy a rendes tagsági jogviszony létesítéséről szóló írásbeli
értesítést követő 10 munkanapon belül az Egyesület 3A Takarék Banknál vezetett, 57100010-15372686 számlájára utalom.
Nemzetközi befizetéseknél: (IBAN) HU23 5710 0010 1537 2686 0000 0000
I declare that as I wish join as foreign owner/breeder (underline ) to Hunnia Kuvasz Association (HKE). In accordance with the
founding documents of the HKE I choose supporting membership/full membership (underline). I recoginse that the annual
membership is 20 EUR. Account number: (IBAN) HU23 5710 0010 1537 2686 0000 0000. I recognise that as full member of
HKE I join the Placement and Breeding Program. HKE represents my interests as breeder and owner inside Hungary.
Alulírott nyilatkozom, hogy a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesületnek (HKE) tagja kívánok lenni. Elfogadom,
ismerem az Egyesület alapszabályát, belső szabályzatait, valamint az egyéb rám vonatkozó szabályzatokat. Az egyesület célját,
szellemiségét, értékrendjét, kialakult szokásait magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Tudomásul veszem, hogy rendes tagi
jogaimat az Egyesület bankszámlájára történő beérkezés után gyakorolhatom. Érdekeimet tenyésztőként és tulajdonosként a
HKE jogosan képviseli.
I declare my HKE membership is of my free will. I accept the founding documents of the Association and all the decree of the
Presidency of HKE. I agree with the goal, the aim and ethics, habits of the community and adopt them. I recognise that my full
membership allows me to the access of the PBProgram advantages.

Tagság formája/Membership:

Rendes/FULL

Pártoló/SUPPORTING

Rendes tagsági kérelem esetén: Nyilatkozom, hogy legalább egy regisztrált kuvasz a tulajdonomban van. Jelentkezésemmel
egy időben az HKE székhelyére megküldöm a tulajdonomban lévő összes kuvasz származási lapjának kétoldalas másolatát,
tenyészminősítései igazoló dokumentumait, egészségügyi szűrések adatait. // I declare that I have registered breeding kuvasz.
The complete identification documentation (certificates, titles, etc) and health and ability certificates I submit along with the
entry application.
Hozzájárulok, hogy az HKE a levelezési címemet és az email címemet is használja a kapcsolattartáshoz. Adataim változásáról az
egyesületet értesítem. // I accept that HKE may have and mamange my approaches (address, email, phone number) in order
to contact. I aprise HKE of the changes in data .

Dátum/Date: .....................................20. .............................. hó...................................nap………….
Jelentkező aláírása/Signiture ...............................................................................................
KÉRELMÉT ELFOGADTUK/ACCEPTED
Egyesület elnöksége nevében/On behalf of

NEM FOGADTUK EL/NOT ACCEPTED // Megjegyzés/Notes:

