Hlásenie o pripúšťaní žrebcom
American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Hlásenia o pripúšťaní žrebcom musia byť označené poštou najneskôr do 30. novembra v roku
pripúšťania. Razítkovacie automaty nie sú akceptované. Pre žrebce nachádzajúce sa južne od rovníka
musia byť hlásenia vyplnené pred 31. májom v roku pripúšťania.

Žrebec musí byť uchovnený v APHA a mať vo svojej zložke DNA genetický profil pred registráciou akéhokoľvek žriebäťa. Je možné, že budete musieť objednať DNA testovaciu sadu ( možnosť nižšie).

Meno žrebca:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Registračné číslo:___________________________________________________________________ AQHA číslo (ak je žrebec registrovaný):______________________________________
Registrovaný majiteľ:_________________________________________________________________ APHA I.D.:_____________________________________________________________
Adresa:_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mesto:_________________________________________________________________Štát:___________________________Poštové smerovacie číslo:______________________________
Telefónne číslo:__________________________________________________________ E-mail:___________________________________________________________________________

1. Majitelia žrebcov plemena Paint uvádzajú všetky kobyly, ktoré boli pripúšťané nezávisle na tom či ide o plemená Paint, Plnokrvník alebo Quarter Horse. Plnokrvné a Quarter Horse žrebce uvádzajú iba kobyly plemena Paint.
2. Ak kobyla nezabrezla pri prvom pripúšťaní a bola pripustená opakovane iným spôsobom, každé z týchto pripúšťaní uveďte v hlásení.
3. Pri voľnom pripúšťaní na pastvine uveďte dátum kedy bola kobyla k žrebcovi pridaná a dátum, kedy bola od žrebca odobratá. Uveďte presné dátumy pripúšťania – ak je nutné opakované pripúšťanie, uveďte dátum prvého a posledneho skoku. (Uistite sa, že dátumy
uvedené v certifikáte kobyly korešponduju s tými, ktoré boli uvedené v tomto hlásení).
4. Špecifikujte metódu pripúšťania: P = voľné pripúšťanie, H = pripúšťanie z ruky, A = inseminačne, S = chladene semeno, F = mrazené semeno, E = embryotransfer
5. Súhlas s registráciou žriebäťa: Ak boli splnené všetky podmienky majiteľa kobyly a finančné záväzky, môžete dať súhlas s registráciou žriebäťa vyplnením kolonky Súhlas s registráciou žriebäťa.
Váš podpis povoľuje APHA registrovať žriebä bez Vášho podpisu na žiadosti o registráciu.
6. Žrebce musia byť geneticky otestované na 6-panel (HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM1, OLWS) a predložiť výsledky pred registráciou žriebät narodených v roku 2019 a neskôr.

Registrované meno pripúšťanej kobyly
(Viď body 1 a 2)

Registračné číslo

Spôsob
pripúšťania
(Viď bod 4)

Oficiálny majiteľ kobyly

Dátum prvého
pripúšťania
(Viď bod 3)

Dátum
posledného
pripúšťania
(Viď bod 3)

Súhlas s registráciou žriebäťa
(Viď bod 5)

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

6.

X

7.

X

Prehlasujem, že kobyly uvedené v tabuľke vyššie boli pripúšťané žrebcom v priebehu KALENDÁRNEHO ROKA: _________________________________________________________
Podpis registrovaného majiteľa alebo autorizovaného agenta:

X_______________________________________________________________________________________________________

Prosím uistite sa, že ste vyplnili rok pripúšťania vyššie a podpísali ste sa na určenom mieste pre urýchlenie spracovania.
Druh členstva
n Ročné—$65 n Trojročné—$150 n Päťročné—$250 n Celoživotné—$1,100
Dospelé medzinárodné členské* teraz zahŕňa digitálne predplatné magazínu Paint Horse Journal.
Doživotné medzinárodné členské* bude zahŕňať 7-ročné digitálne predplatné.
*zakúpené po 1.1.2021

n Juniorské ročné - $25 (18 rokov a menej) Dátum narodenia:____ /_____ /_____
n Juniorské trojročné - $55 (18 rokov a menej) Dátum narodenia: ____ /_____ /_____
n J-Term - $125 (Do dovŕšenia 18 rokov) Dátum narodenia: ____ /_____ /____
Poplatky*

n Za zaradenie žrebca do plemenitby
(jednorazový poplatok)

n Za spracovanie
n Za každú kobylu
n Z omeškania (po 30. novembri)
n Dodatočné doplnenie kobyly
n DNA testovacia sada
n Testovacia sada – genetické ochorenia
n Testovacia sada – farba a znak
n OLWS DNA test (test pre žrebca
s 5-panel testom v zložke
APHA alebo AQHA)

Členovia

$75
$10
$5
$25
$10
$60
$125
$125
$25

*Pre uplatnenie znížených členských poplatkov, členstvo musí byť vytvorené/existujúce na identické meno ako meno majiteľa žrebca v čase
pripúšťania. Členstvo začína v mesiaci v ktorom je hlásenie označené
na pošte. Poplatky sa môžu meniť bez predchodzého upozornenia.

Prosím vyplňte:
Neposielajte šeky ani hotovosť
n MasterCard
n VISA
n American Express
Prosím vyplňte:
Číslo karty:______________________________________________ Platná do:_ _______________
CVV#:_ ____________ Meno majiteľa karty:_____________________________________________

Celková splatná čiastka

Číslo člena (APHA I.D): _ ___________________________________________________________
Adresa:_ ________________________________________________________________________

Poplatok za formulár:

$__________________

Poplatok za každú kobylu:

$__________________

Štát:_____________ ___Poštové smerovacie číslo:_______________________________________

Poplatok z oneskorenia:

$__________________

Telefónne číslo:___________________________________________________________________

Late Fee:

$__________________

Add a Mare Fee:

$__________________

DNA testovacia sada:

$__________________

Členské:

$__________________

SPOLU: $__________________

Mesto:__________________________________________________________________________

E-mail: _ ________________________________________________________________________
Podpis:

X_______________________________________________________________________
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