Raport hodowlany Ogiera (Stallion Breeding Report)
American Paint Horse Association

Raport hodowlany Ogiera musi byc wysłany do 30 listopada
każdego roku hodwlanego. W przypadku ogierów stacjonujących na
południe od równika raport należy złożyć najpóźniej do 31 maja roku
hodowlanego.
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Ogier musi widnieć na liście hodowlanej APHA a także mieć wykonane testy DNA przed rejestracją jakiegokolwiek potomstwa. Poniżej można zamówić zestaw testów genetycznych DNA.

Imię Ogiera:___________________________________________________________________________________________________________________
Numer rejestracji:____________________________________________________ Numer AQHA (jeśli dotyczy):__________________________________
Zarejestrowany właściciel:______________________________________________ Numer identyfikacyjny APHA:_________________________________
Adres:_______________________________________________________________________________________________________________________
Miejscowość:_______________________________________________ Kraj:______________________________________ Kod pocztowy:____________
Numer telefonu:_____________________________________________ Adres e-mail:_______________________________________________________
1. W łaściciele ogierów APH powinni sporządzić listę wszystkich pokrytych klaczy, niezależnie od tego, czy są to klacze Paint Horse, pełnej krwi angielskiej czy Quarter Horse. Ogiery pełnej krwi angielskiej
i koni rasy Quarter Horse zgłaszają tylko klacze Paint Horse.
2. W
 przypadku jeśli klacz była kryta jedną z dostępnych metod ale nie zaszła w ciążę, a kolejne krycie (tym samym ogierem) odbyło się inną metodą, oba sposoby krycia należy wymienić w raporcie.
3. J eśli do krycie miało miejsce na pastwisku, należy podać datę, kiedy klacz została wpuszczona na pastwisko i datę sprowadzenia z pastwiska. Podaj dokładną datę (y) krycia tą samą metodą - jeśli
klacz przyjęła więcej niż jeden skok, podaj pierwszą i ostatnią datę ekspozycji. (Wydając świadectwo hodowcy właścicielom klaczy, upewnij się, że daty są zgodne z datami podanymi w tym formularzu).
4. Określ metodę krycia: P = naturalne/pastwiskowe, H = z ręki, A = sztuczne unasiennienie, S = świeże nasienie, F = nasienie mrożone, E = embriotransfer
5. Z
 goda hodowlana: Jeżeli wszystkie wymagania i zobowiązania finansowe właściciela klaczy względem właściciela ogiera zostały spełnione, można wyrazić zgodę na rejestrację źrebaka poprzez parafowanie kolumny Zgoda hodowlana.. Twoja parafka upoważni APHA do zarejestrowania źrebaka bez Twojego podpisu na certyfikacie hodowcy.
6. Ogiery muszą posiadać wyniki badań zestawu 6 testów dla schorzeń przekazywanych genetycznie (HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM1 & OLWS) zanim ich potomstwo urodzone w roku 2019 i później
będzie mogło być zarejestrowane.
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Oświadczam, że klacze wymienione w powyższej tabeli zostały pokryte tym ogierem w ROKU KALENDARZOWYM:_________
Podpis zarejestrowanego właściciela lub autoryzowanego agenta: X__________________________________________________
Aby uniknąć opóźnień, pamiętaj o podaniu roku hodowlanego w powyższym polu i podpisaniu we wskazanym miejscu.

Rodzaje członkostw

o Roczne—65$ o 3-letnie—150$ o 5-letnie—250$ o Dożywotnie—1,100$

miesiąc / dzień /rok

o Młodzieżowe roczne—25$ (do 18 roku życia włącznie)

Data urodzenia: ____ /_____ /_____

o Młodzieżowe 3-letnie—55$ (do 18 roku życia włącznie)

Data urodzenia: ____ /_____ /_____

o J-Term—125$ (na cały okres młodzieżowy)

miesiąc / dzień /rok

miesiąc / dzień /rok

Data urodzenia: ____ /_____ /____

Międzynarodowe członkostwo dla osób pełnoletnich* teraz zawiera cyfrową subskrypcję Paint Horse Journal.
Międzynarodowe dożywotnie członkostwo* zawierać będzie 7-letnią cyfrową subskrypcję.
* wykupione po 1/1/2021.

Opłaty*

Stawka członkowska

o O
 płata za zgłoszenie ogiera
do hodowli

(opłata za zgłoszenie o czasie)

o Opłata za wypełnienie raportu
o Opłata za krycie, za klacz
o O
 płata za spóźnione zgłoszenie
(po 30 Listopada)

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

o Opłata za dodanie klaczy
o Opłata za zestaw badań DNA
o O
 płata za zestaw badań dla schorzeń
przekazywanych genetycznie

125$

o O
 płata za zestaw badań na

przekazywanie kolorów i wzorów
umaszczenia
125$
o O
 płata za test OLWS DNA-Syndrom
białego źrebięcia (dla ogierów z badaniami

zestawu 5 testów dla schorzeń przekazywanych
genetycznie wykonanymi dla APHA lub AQHA) 25$

*Aby skorzystać z obniżonych stawek członkowskich,
członkostwo musi być posiadane lub wykupione na dokładnie
takie nazwisko, jakie jest wskazane jako właściciel ogiera w sezonie stanówkowym. Członkostwo rozpoczyna się w miesiącu,
w którym wysłano zgłoszenie. Opłaty mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Całkowita suma
należności:

Payment Method
o MasterCard

o VISA

o American Express

Przy płatności kartą kredytową należy podać poniższe
dane:
Numer karty:________________________ Data ważności karty:______________
CVV#:_________ Imię i nazwisko posiadacza karty:________________________
APHA I.D. No.:______________________________________________________

Opłata za umieszczenie
ogiera na liście
reproduktorów:
$______________

Adres:____________________________________________________________

Opłata za wypełnienie
raportu :
$______________

Kraj:_________________ Kod pocztowy:________________________________

Opłata za krycie
(za każdą klacz):

$______________

Opłata za zgłoszenie
po czasie:
$______________
Opłata za dodanie
klaczy:
$______________
Zamówienie
DNA Kit:

$______________

_________________________________________________________________

Numer telefonu:_____________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________
Podpis posiadacza karty:

X___________________________________________
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Składki członkowskie:$______________

TOTAL: $______________
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