
Pierwsza propozycja imienia: _________________________________________________________________________________

Druga propozycja imienia: _________________________________________________________________________

Trzecia propozycja imienia:  __________________________________________________________________________________

o Zaznacz to pole, jeśli nie chcesz, aby APHA wybrała  imię, jeśli powyższe propozycje imion są już używane lub nie do przyjęcia.

Płeć: o Ogier o Klacz o Wałach, Data kastracji (miesiąc/dzień/rok):   _____________ /___ _________/ ___________

Data wyźrebienia (miesiąc/dzień/rok): ___________ / ________ / ___________  Kraj, w którym źrebię się urodziło:____________________

Użyta metoda krycia: o Świeże nasienie o Mrożone nasienie o Transfer embrionów   
 o Sztuczne unasiennianie o Krycie naturalne

Maść/umaszczenie: o White (biała) o Black (kara) o Bay (gniada) o Brown (kasztanowata) o Chestnut (kasztanowata) o Sorrel (kasztanowata)
  o Red Roan (kasztanowatodereszowata)  o Blue Roan (karodereszowata) o Bay Roan (gniadodereszowata) o Palomino (izabelowata)
  o Cremello (kremowa) o Perlino (perłowa) o Smokey Cream (kremowa przydymiona) o Red Dun (kasztanowatobułana) o Dun (bułana)
 o Grullo (myszata) o Buckskin (jelenia) o Gray (siwa) o Amber Champagne (bursztynowoszampańska)
 o Classic Champagne (klasyczna szampańska)  o Gold Champagne (złota szampańska)

Kolor grzywy: ___________________ Kolor ogona: ________________

Typ/rodzaj:  o Tobiano o Overo  o Tovero  o Solid (jednolity)
Uwagi: Wymień inne nietypowe znaczenia identyfikacyjne lub kolory  
(w tym blizny lub palenia). Lista lokalizacji paleń. Wskaż, czy spodziewasz się  
wzięcia pod uwagę RG-070.E (genetyka dla Regularnego Rejestru) dla źrebięcia.
__________________________________________________  
__________________________________________________

Czy koń posiada niebieskie oczy (rybie oczy)?   o Nie

Formularz rejestracji konia (Registration Application) 

Zgłoszenia rejestracyjne otrzymane bez zdjęć lub opłat zostaną uznane za 
nieważne i mogą zostać zwrócone bez przetwarzania. 

Office use only
Type:  ________________   Reg No: _________________  

Date:   ________________________________________  

W celu rejestracji konia
• Należy podać co najmniej trzy propozycje unikalnych 

imion. Nie można używać znaków interpunkcyjnych ani 
cyfr. Imię nie może przekraczać łącznie 21 znaków i 
spacji. Nie można używać imion, które brzmią podobnie 
do już istniejących, nawet jeśli są pisane inaczej. 

• Do wniosku muszą być dołączone co najmniej cztery (4) 
wyraźne, wykonane z bliska zdjęcia konia. Fotografie 
te muszą przedstawiać widok konia z każdej strony 
oraz z przodu i z tyłu. Prosimy nie przycinać zdjęć ani 
niczego na nich nie zaznaczać. Jeśli koń jest znakowany 
(wymrażane „palenie”) , do wniosku należy dołączyć 
zdjęcie znakowania. 

• Jeśli koń ma minimalne białe obszary na ciele, należy 
załączyć dodatkowe zdjęcia tych miejsc.

• Jeśli nadesłane zdjęcia nie potwierdzają wyraźnie 
spełnienia warunków do zakwalifikowania do Regular 
Registry (Regularnego Rejestru), koń zostanie 
zarejestrowany w Solid Paint Bred Registry (Rejestrze 
Koni o jednolitym umaszczeniu). Patrz przepis RG-050.
B4.

• Uwzględnić płatność za wszystkie obowiązujące opłaty. 
• Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych 

(bieżących) opłat lub wskazówek dotyczących zdjęć, 
skontaktuj się MemberCare lub odwiedź apha.com 

Zaoszczędź rejestrując konia online na  
aphaonline.org lub apha.myshowday.com. 

W celu rejestracji konia
• Jakiekolwiek usunięcie lub zmiana danych dotyczących 

konia lub dat spowoduje unieważnienie certyfikatu 
hodowcy. Wypełnij nowy wniosek, jeśli wydrukowane 
informacje o ojcu lub matce są niezgodne ze stanem 
faktycznym.

• wymagania dotyczące ogierów muszą być spełnione 
przed rejestracją źrebięcia

• dopuszczalne są korekty nazwisk oraz adresów 
właścicieli

• Jeśli jest to pierwsze źrebię APHA klaczy AQH lub 
Pełnej krwi angielskiej, naliczana jest opłata 25$ za 
wpisanie klaczy.

• Właściciel klaczy matki  w momencie wyźrebienia może 
zarejestrować źrebię online.

Lista kontrolna rejestracji ― Dołącz:
o Wniosek dla źrebaka, wypełniony w całości 
o Podpisy właścicieli Ogiera i Klaczy matki 
o  Podpis właściciela Klaczy matki w sekcji przeniesienia 

własności (jeśli dotyczy)
o Kolorowe zdjęcia źrebięcia
o  Kopie certyfikatu AQHA/Jockey Club (w Polsce PKWK) matki i/

lub źrebięcia, jeśli dotyczy
o Opłaty

Wymogi dotyczące podpisów
• Jeśli koń jest współwłasnością, dopuszczalny jest 

osobisty podpis jednego z właścicieli. 
• Jeśli podpis składa autoryzowany przedstawiciel (agent), 

wzór jego podpisu musi znajdować się w aktach APHA
• Jeśli koń ma być zarejestrowany na inny podmiot niż 

właściciel matki w momencie wyźrebienia, należy  
uzupełnić dane dotyczące przeniesienia własności na 
odwrocie.

Dane ogiera (ojca)
Imię: _________________________________________________
Numer rejestracji.:  _____________________________________
Maść/ Typ (rodzaj):  ____________________________________
Właściciel:   ___________________________________________
Numer członkowski APHA:  ______________________________
Adres:  _______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Dane klaczy (matki)
Imię: _____________________________________________________
Numer rejestracji: __________________________________________
Maść/ Typ (rodzaj):  ________________________________________
Właściciel: ________________________________________________
Numer członkowski APHA:
Adres:  ___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Jako właściciel ogiera (ojca) oświadczam, że zgodnie z moją 
wiedzą powyższe informacje są prawidłowe. Podpisując ninie-
jszy dokument zobowiązuję się do przedłożenia stosownego 
raportu hodowlanego, spisu klaczy i badań genetycznych DNA 
oraz związanych z tym opłat w odniesieniu do w / w ogiera. 
Upoważniam APHA do dostępu do wszelkich wyników testów 
genetycznych DNA dla ogiera (ojca) z dowolnej firmy lub 
stowarzyszenia, które ma dostęp do takich wyników lub ma 
nad nimi kontrolę. 

Podpis właściciela lub upoważnionego przedstawiciela ogiera 
(ojca) w czasie krycia

X  ______________________

Jako właściciel klaczy matki w momencie urodzenia źrebięcia, które 
ma być zarejestrowane, lub jako upoważniony pełnomocnik właścicie-
la, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym zgło-
szeniu rejestracyjnym są zgodne z moją  wiedzą, wyrażam również 
zgodę by Stowarzyszenie miało prawo do poprawiania i / lub anulow-
ania dowodu rejestracji źrebięcia zgodnie z zasadami. Upoważniam 
APHA do dostępu do wszelkich wyników testów genetycznych DNA 
klaczy matki z dowolnej firmy lub stowarzyszenia, które ma dostęp do 
takich wyników lub ma nad nimi kontrolę. 

Podpis właściciela lub upoważnionego przedstawiciela matki w mo-
mencie oźrebienia

X  __________________________ 
Imię i nazwisko: _____________________________________
Numer członkowski APHA: ______________________________
Adres: ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Numer telefonu:  _____________________________________
Adres email:  _______________________________________

Daty rozpoczęcia / zakończenia dopuszczania koni wymienionych powyżej: :  ________________________________
(Miesiąc, dzień, rok muszą być wymienione, aby zatwierdzić certyfikat) 

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

o  Lewe oko niebieskie (rybie)
o  Lewe oko częściowo 

niebieskie (rybie)

o Prawe oko niebieskie (rybie) 
o  Prawe oko częściowo 

niebieskie (rybie)



Przeniesienie własności źrebięcia
•  Ta sekcja musi byc wypełniona w przypadku gdy obecny 

właściciel źrebięcia jest inny niz właściciel klaczy matki 
w momencie wyźrebienia

• Opłata za przeniesieniewłasności wynosi 25$
• Każda zmiana może wymagać nowego transferu 
• APHA świadomie nie pominie przeniesienia własności. 
• Należy dołączyć dodatkowe podpisane raporty 

przeniesień w przypadkach, gdy występuje dodatkowy 
właściciel, który nie został zgłoszony:  formularze 
dostępne pod adresem apha.com/international/
international-forms/

• Wymagany jest podpis sprzedającego
• W momencie przenoszenia własności  źrebięcia  

członkostwo musi być ważne lub zakupione na dokładnie 
na to samo nazwisko, na które źrebię zostało zakupione. 

DNA 
• Pamiętaj, że weryfikacja DNA jest wymagana, jeśli 

źrebię zostało poczęte poprzez unasiennienie nasieniem 
świeżym, nasienie mrożone, transfer zarodków, transfer 
oocytów lub zarodek zeszklony. Możesz również 
poprosić o test DNA w celu weryfikacji pochodzenia z 
powodów związanych z wyścigami lub hodowlą.

• Jeśli masz ogiera lub klacz QH lub Pełnej Krwi 
Angielskiej, które zostały poddane testom genetycznym, 
zaakceptujemy te wyniki, jeśli pochodzą z oficjalnego 
laboratorium APHA. 

• Jeśli badanie zostało przeprowadzone prywatnie, może 
być wymagana opłata za rejestrację wyników badań 
DNA. 

• Aby zweryfikować pochodzenie, zarówno matka, jak i 
źrebię muszą zostać przebadane. Należy zamówić dwa 
zestawy testowe, jeśli matka nie została przebadana 
genetycznie. 

Schemat (Plan) opłat 
APHA naliczy wszystkie opłaty niezbędne do realizacji 
niniejszej rejestracji
• Opłaty są naliczane na podstawie daty stempla 

pocztowego wypełnionego wniosku i wieku konia 
w momencie jego złożenia. Jeśli rejestracja jest 
niekompletna, mogą zostać naliczone dodatkowe 
opłaty. 

• Wiek konia oblicza się na podstawie roku 
kalendarzowego rozpoczynającego się 1 stycznia roku 
urodzenia. 

• Średni czas zakończenia rejestracji waha się od dwóch do 
sześciu tygodni, w zależności od okresu w jakim wniosek 
został złożony. Jeśli potrzebujesz, aby rejestracja została 
zakończona wcześniej, dostępna jest usługa w trybie 
przyspieszonym. W tym celu niezbędne jest: 
1. Słowo “RUSH” umieszczone na kopercie
2. Numer telefonu, pod którym bedziesz dostępny
3. Płatność kartą kredytową

• opłata “rush fee” nie podlega zwrotowi
• minimalny czas trwania procedury rejestracji w trybie 

pilnym wynosi 10 dni roboczych od daty otrzymania 
wniosku

• Opłaty mogą ulec zmianie bez powiadomienia
• Za wszystkie prace rejestracyjne, które nie zostały 

zakończone, zostanie pobrana opłata biurowa w 
wysokości 25 USD.

Członkostwo
• Aby zarejestrować źrebię po obniżonych stawkach 

członkowskich, członkostwo musi być  aktualne lub 
wykupione na dokładnie to samo nazwisko, pod którym 
widnieje własność matki w momencie wyźrebienia. 

• Członkostwo rozpoczyna się w miesiącu, w którym 

zostało wysłane zgłoszenie

Całkowita suma należności
 Opłata       =Rejestracyjna:  $ ___________________
 Opłata za wpisanie klaczy
  Quarter Horse/Pełnej Krwi Angielskiej :  $ ___________________
 Opłata za zmianę właściciela:  $ ___________________
 Opłata za zestaw/y do badań DNA:   $ ___________________
 Opłata za tryb przyspieszony:   $ ___________________
 Składki członkowskie:   $ ___________________
 SUMA: $ ___________________

Opłaty za rejestrację         Tylko w dolarach amerykańskich 

(Regular Registry i Solid Paint-Bred) 
o  0-90 dni po wyźrebieniu lub do 30 Czerwca roku  

kalendarzowego, w którym się urodził,  
którekolwiek jest później  $40

o 1 lipiec- 30 wrzesień w roku urodzenia  $50
o 1 październik-31 grudzień w roku urodzenia    $65
o w pierwszym roku życia  $115
o w drugim roku życia  $115
o w trzecim roku życia i później   $115
o  Rejestracja w trybie przyspieszonym  

wymaga dodatkowo  $50

Opłaty za rejestrację koni Cropout  
o  00-90 dni po wyźrebieniu lub do 30 Czerwca  

roku kalendarzowego, w którym się urodził,  
którekolwiek jest później                   $85

o 1 lipiec- 30 wrzesień w roku urodzenia    $95
o 1 październik-31 grudzień w roku urodzenia    $110
o w pierwszym roku życia   $165
o w drugim roku życia    $165
o w trzecim roku życia i później    $165
o  Rejestracja w trybie przyspieszonym  

wymaga dodatkowo    $50

Pozostałe opłaty   

o Opłata za przeniesienie własności konia   $25
o  Opłata za zgłoszenie (wpisanie)  

klaczy QH/XX    $25
o Opłata za zestaw do badań DNA - źrebię    $60
o Opłata za zestaw do badań DNA – klacz matka  $60
o  Opłata za zestaw testów do badań  

przekazania  kolorów i wzorów umaszczenia      $125
o  Opłata za zestaw testów do badań  schorzeń  

przekazywanych genetycznie   $125

Rok urodzenia:  __________________________________________________________________________________

Ojciec (imię należy przeliterować): _______________________________________________________________________

Matka (imię należy przeliterować): _______________________________________________________________________

Imię i nazwisko kupującego: _____________________________________________________________________________________________
(Nie może przekroczyć 30 znaków, łącznie ze spacjami)

Numer członkowski APHA kupującego: ________________________________________________________________________________

Numer telefonu:  _________________________________________________________________________________________________

Adres email: _____________________________________________________________________________________________________

Adres kupującego: ________________________________________________________________________________________________

Miejscowość: ____________________________________________________________________________________________________

Kraj: ___________________________________________________________________________________________________________

Kod pocztowy: ___________________________________________________________________________________________________

Ja / my (właściciel(e) matki w momencie  wyźrebienia) niniejszym upoważniam(y) APHA do przeniesienia własności źrebięcia opisanego w 
niniejszym wniosku po zarejestrowaniu, na wymienionego powyżej nabywcę. 

Podpis sprzedającego: X  _____________________________________________________ Data sprzedaży:______ / ______ / ______

Badanie genetyczne DNA – 60$ za zestaw
Używany do: weryfikacji rodzicielstwa (w tym źrebiąt urodzonych poprzez świeże / mrożone nasienie lub transfer zarodków).  Klacze matki muszą 
posiadać badania genetyczne DNA jeżeli wymagana jest weryfikacja rodzicielska źrebiąt. W razie potrzeby zamów poniżej zestaw dla klaczy. 
Zestaw testów na przekazywanie   wzorów i kolorów umaszczenia – 125$
Używany do: RG-070.E. (w przypadku Regularnego Rejestru) i dla koni Cropout (wymagane przy rejestracji) 
Zestaw testów dla schorzeń przekazywanych genetycznie – 125$ (badanie HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH and PSSM1) 
Służy do: określania, czy źrebak jest obciążony którymkolwiek z tych schorzeń. 

o Prześlij moje zestawy do badań na adres email:  ____________________________________________________________________________________________

lub

o Prześlij moje zestawy do badań do:

Imię i Nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Miejscowość: ___________________________________________________ Kraj: _________________ Kod pocztowy: ________________________________
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(miesiąc/dzień/rok)

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: _____________________________________________________

Rodzaje członkostwa
Dorosły Młodzieżowe (poniżej 18 roku zycia)
o Roczne – $65 o Roczne – $25
o 3-letnie – $150 o 3-letnie – $55
o 5-letnie – $250 o Na cały okres młodzieżowy – $125
o Dożywotnie – $1,100           Data urodzenia (m/d/r):  _____/_____/______  

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


