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Wydanie duplikatu certyfikatu
• Należy wypełnić ten formularz i odesłać 

do American Paint Horse Association 
z odpowiednią opłatą za duplikat 
certyfikatu. 

• Należy załączyć dwa aktualne zdjęcia 
konia w widoku z boku (bezpośredni 
widok z prawej strony i bezpośredni widok 
z lewej strony), aby wyraźnie pokazać 
wszystkie znamiona. (Zdjęcia nie będą 
zwracane.) 

• Duplikat certyfikatu nie może zostać 
wydany jeśli oryginalny certyfikat nadal 
istnieje 

• Jeśli  koń jest Solid Paint-Bred (o 
umaszczeniu jednolitym), należy 
dołączyć dodatkowe zdjęcie z przodu w 
celach identyfikacyjnych. 

• Jeśli twój koń jest umaszczenia jasny 
palomino, cremello, perlino lub szary, do 
celów identyfikacji mogą być wymagane 
dodatkowe zdjęcia znamion/ wzoru. 

Imię zarejestrowanego konia:  ______________________Numer APHA konia:  _________________________________________

Imię i nazwisko właściciela:  ________________________________Numer APHA właściciela:  _____________________________

Adres właściciela:  __________________________________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________ Kraj: _______________________ Kod pocztowy: ________________

Numer telefonu: _______________________________ Adres email: __________________________________________________

Wyżej wymieniona osoba zaświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionego konia rasy Paint Horse, zarejestrowanego przez 

APHA.

Wyjaśnij szczegółowo, co stało się z certyfikatem rejestracyjnym:  ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Niżej podpisany zaświadcza, że w dniu składania wniosku opisany koń żyje, a załączone zdjęcia są zgodne z prawdą. Niżej podpisa-
ny ponadto rozumie i potwierdza, że oryginalny certyfikat rejestracji będzie nieważny w momencie wystawienia duplikatu certyfikatu 
rejestracji. W przypadku stwierdzenia, że duplikat został wydany na podstawie fałszywych lub niedokładnych informacji, wniosku-
jący/właściciel może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a duplikat zaświadczenia może zostać odwołany. Niżej podpisany 
niniejszym zgadza się zwolnić American Paint Horse Association z odpowiedzialności i wszelkich roszczeń lub przyczyn powództwa, 
w tym wydatków i honorariów prawników dowolnego rodzaju i natury, kiedykolwiek lub w jakimkolwiek momencie, z racji polegania na 
tym oświadczeniu pod przysięgą i wydaniu przez niego certyfikatu zastępczego.

Podpis właściciela:  _________________________________________________________________________________________

Opłaty
o Duplikat certyfikatu rejestracji $40
o Usługa w trybie przyspieszonym = dodatkowe _____
$25

Rodzaje członkostwa
Dorosły Młodzieżowe (poniżej 18 roku zy-

cia)

o Roczne – $65 o Roczne – $25
o 3-letnie – $150 o 3-letnie – $55
o 5-letnie – $250 o Na cały okres   
o Dożywotnie – $1,100      młodzieżowy 
– $125 
 Data urodzenia (m/d/r):  
 _____/_____/______
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.

o MasterCard      o Visa      o American Express

Prosimy wypełnić następujące:

Numer karty kredytowej.: ___________________________

Data ważności karty:______________  Numer CVV: _____

Nazwisko właściciela karty: _________________________

Numer identyfikacyjny APHA: _______________________

Adres: _________________________________________

Miejscowość:  ___________________________________

Kraj: ___________________________________________

Kod pocztowy:  __________________________________

Numer telefonu: __________________________________

Adres mailowy: __________________________________

Podpis: _________________________________________

Całkowita suma należności

Opłata za wydanie duplikatu: $_________________

Opłata za tryb przyspieszony: $ _________________ 

Należności członkowskie: $ _________________ 

Dostęp do usług online: $ _________________ 

SUMA $ _________________

Członkostwo
• Właściciel musi mieć aktualne 

członkostwo wydane na te same 
nazwisko/nazwę, na którą jest 
zapisana własność konia. Członkostwo 
rozpoczyna się w tym samym miesiącu, 
gdy oświadczenie zostaje wysłane. 

• W celu uzyskania dalszych informacji, 
należy skontaktować się z  MemberCare 
at +1-817-222-6423 lub napisz e-mail  
askapha@apha.com.

Dostęp Online
• My APHA: bezpłatny dostęp dla członków 

APHA. Umożliwia składanie online rapor-
tu hodowlanego ogiera a także rejestrację 
źrebięcia.

• APHA Basic: 25$ rocznie. Zawiera ro-
dowody, wyniki sportowe, dokumantację 
potomstwa i wyniki zawodów

• APHA Plus: 14.95 $ na miesiąc lub 99$ 
na rok. Zawiera „My Barns”, Kalkulator 
kolorów, dokumentację z zawodów i inne.

Opłaty
• Średni czas zakończenia procedury 

wydania duplikatu certyfikatu wynosi 
pomiędzy 2 do 4 tygodnie, w zależności 
od okresu w jakim został zgłoszony wnio-
sek. Do rozpoczęcia procedury w trybie 
pilnym wymagane jest:

    1.Oznaczenie koperty słowem “RUSH”
 2.Numer telefonu, pod którym bedziesz    
       dostępny
   3.Płatność kartą kredytową
• opłata “rush fee” nie podlega zwrotowi
• miniumalny czas trwania procedury zmia-

ny właściciela w trybie pilnym wynosi 10 
dni roboczych od daty otrzymania wnio-
sku

• Opłaty mogą ulec zmianie bez powi-
adomienia

• Za wszystkie prace rejestracyjne, które 
nie zostały zakończone, zostanie pobra-
na opłata biurowa w wysokości 25 USD.
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