
Čestné prohlášení k duplikátu certifikátu (Affidavit for Duplicate Certificate)

American Paint Horse Association
122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152 
apha.com • askapha@apha.com

Osvědčení, které má být 
nahrazeno
• Vyplňte tento formulář a zašlete 

American Paint Horse Associaci s 
příslušným poplatkem za duplikát 
certifikátu.

• Přiložte dvě aktuální fotografie koně z 
úplného bočního pohledu (přímý pohled 
z pravé strany a přímý pohled z levé 
strany), aby byly jasně vidět všechny 
znaky (Fotografie nebudou vráceny.)

• Duplikát certifikátu nemusí být vydán 
v případě, že stále existuje originál 
certifikátu.

• Pokud je váš kůň Solid Paint Bred, 
prosím přiložte fotografii čelního/
předního pohledu na koně pro lepší 
identifikaci koně.

• Pokud je váš kůň světlého zbarvení 
palomino, cremello, perlino nebo gray, 
mohou být za účelem identifikace znaků 
vyžadovány další fotografie.

Registrované jméno koně:  ___________________________ Reg. číslo APHA:  _________________________________________

Jméno majitele:  ______________________________ Reg. č. APHA majitele:  _________________________________________

Adresa majitele:  ____________________________________________________________________________________________

Město: ______________________________________________________Stát: _______________PSČ: ______________________

Tel. č.: ___________________________________________ E-mail: __________________________________________________

Výše uvedená osoba potvrzuje, že je vlastníkem záznamu výše uvedeného koně plemene Paint Horse registrovaného u APHA.

Podrobně vysvětlete, co se stalo s registrovaným certifikátem:  _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Níže podepsaný potvrzuje, že zde popsaný kůň je k tomuto datu živý a fotografie přiložené k tomuto formuláři jsou pravdivé a správné. 
Níže podepsaný dále rozumí a bere na vědomí, že původní osvědčení o registraci bude neplatné v době, kdy bude vydán duplikát 
osvědčení o registraci. Pokud se zjistí, že duplikát byl vydán na základě nepravdivých informací, může být na žadatele/vlastníka 
záznamu/spolupracovníka použito disciplinární řízení a může být duplikát certifikátu odvolán. Níže podepsaný tímto souhlasím, že 
odškodním a zdržím se vůči American Paint Horse Association jakékoliv žaloby nebo důvodu žaloby, včetně výdajů a poplatků za 
právní zastoupení jakéhokoliv druhu nebo povahy, kdykoliv nebo jakkoliv vzniknou, z důvodu spoléhání se na toto čestné prohlášení 
a jeho vydání náhradního certifikátu.

Podpis vlastníka záznamu:  ___________________________________________________________________________________

Notář
• Tento formulář musí být notářsky ověřen 

a vyplněn jako celek. 
• Členové mohou místo notářského 

ověření předložit fotokopii průkazu 
totožnosti s fotografií.

Notář: Podepsal a přísahal přede mnou  ________________ dne  _______________________________, ___________

Poplatky           Pouze US fondy                   Sazby pro členy

� Duplikát certifikátu 40 USD
� Zrychlený servis - další 25 USD

Typ členství
Dospělí Mládež (18let a mladší)
� Roční  – 65 USD � Roční – 25 USD
� Tříleté  – 150 USD � Tříleté – 55 USD
� Pětileté  – 250 USD � J-term – 125 USD
	 Celoživotní  – 1,100 USD Datum narození:   
 _____/_____/______
Mezinárodní členství pro dospělé nově zahrnuje digitální 
předplatné Paint Horse Journal. Celoživotní mezinárodní 
členství zakoupené po 1.1.2021 bude zahrnovat 7leté digitální 
předplatné Paint Horse Journal.

Platba

 MasterCard      � Visa     � American Express

Vyplňte prosím následující:

Číslo karty:  __________________________________________________

Platnost do: _____________________________  CCV:  ______________

Jméno držitele karty:  __________________________________________

Identifikační číslo APHA:  _______________________________________

Adresa (ulice, č.p.): ____________________________________________

Město:  _________________  Stát:  __________ PSČ: ________________

Tel. č.:  ______________________________________________________

E-mail:  _____________________________________________________

Podpis:  _____________________________________________________

Celková částka k zaplacení
Poplatek za duplikát:   ____________  USD

Poplatek za  
zrychlené vyřízení:   ____________  USD 

Členské poplatky:   ____________  USD

Online přístup:   ____________  USD

CELKEM   ____________  USD

Členství
• Majitel musí mít platné členství pod 

stejným jménem, které je uvedeno u 
vlastněného koně. Členství začíná ve 
stejném měsíci, ve kterém je prohlášení 
označeno razítkem.

• Pro vice informací, prosím volejte 
MemberCare na 817-222-6423 nebo 
zašlete e-mail askapha@apha.com

Online přístup
• Má APHA: zdarma pro členy APHA. 

Zahrnuje online zprávu o připouštění 
(stallion breeding report) a registraci 
hříbat.

• APHA Základní: 25 USD za rok. Zahrnuje 
rodokmeny, záznamy o výkonech, 
záznamy o potomcích a výsledky ze 
závodů.

• APHA Plus: 14.95 USD za měsíc; 99 
USD za rok. Zahrnuje “My Barns (Má 
stáj)”, Color Calculator (Kalkulačku barev), 
závodní výsledky a další.

Poplatky
•  Průměrná doba vystavení duplikátu 

certifikátu se pohybuje v rozmezí dvou až 
čtyř týdnů, v závislosti na ročním období. 
U zrychleného řízení je vyžadováno:
1. Obálka s nápisem “RUSH” 
2. Telefonní číslo
3. Ověřené prostředky nebo platba 

kreditní kartou
• Poplatek za zrychlené vyřízení se nevrací.
• Minimální doba pro zpracování 

zrychleného duplikátu je 10 pracovních 
dnů od data přijetí.

• Poplatky se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

• Za veškerou kancelářskou práci, bude 
účtován poplatek za zpracování ve výši 
25 USD.

X

Podpis notáře v uvedeném státě a pro uvedený stát a pro uvedený kraj: 

_____________________________________________________________

Mé zmocnění vyprší:  ___________________________________________

Stát:  ________________________________________________________

Kraj:  ________________________________________________________

Razítko nebo pečeť:

X
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