Tilmelding af fjerkræ

senest 7.9.2018

Udstiller:
Navn :

Junior

Adresse:

Fødselsår:

Postnr.:

By :

JA

(sæt kryds)

Tlf. :
E-Mail :

Par sirfugle kr. 120

x 120 kr

Enkeltdyr kr. 90

x 90 kr

Enkeltdyr, junor - kr. 45,-

x 45 kr

Administrationsgebyr

90 kr

Katalog (Tvungen undtagen for junior)

x 90 kr

Kammeratskabsaften - kr. 300 incl spisning

x 300 kr

90 kr

Skænkede præmier til
Race::
I alt:
Forudbestilt partoutkort til de 3
udstillingsdage - kr. 200
TOTAL

x 200 kr

Indbetales til D.F.f.R. - kontoret.
Bank nr: 1551 - konto: 4020111 - med angivelse af navn og EE - udstilling.
Da der ikke fra Europaudstillingen foretages kontante udbetalinger bedes alle udstillere
opgive bankkonto for overførelse af evt. pengepræmier eller beløb for solgte dyr.
Bank - navn: ________________________________
Bank nr. ___________________________________
Kontonr: ___________________________________
Evt beløb vil så bliver overført senest 30 dage efter udstillingen.
Jeg tilmelder hermed og er bekendt med udstillingsreglerne for Europaudstillingen
Dato: _____________________________________
__________________________________________
Underskrift udstiller

Tilmelding for danske udstillere
Alle racer kan anmeldes på den samme side, tilmeld først de dyr der er med i evt kollektion,
derefter ekstra enkeltdyr.
Europamester tildeles kun blandt kollektioner (en kollektion er 4 dyr med begge køn)
Europamester ved sirfugle (Kollektion er 2 par, samme race, samme farve.)
Tilmeldingen (begge sider) sendes til kontoret D.F.f.R. i Holstebro
I spalte 1 (1,1) angives kun sirfugle.
I spalten (1,0 eller 0,1) angives enkeltdyr - høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner,
perlehøns, vagtler - først de dyr der er med i kollektion - angiv kollektionsnr ved udstilling af
flere kollektioner. Kun et dyr på hver linie.
Husk at angive om det er DVÆRGE
Lfd 1,1 1,0 0,1 DV
Nr

Kol Alle racer/farver kan anmeldes
lek på en side.
tion Obs HUSK om det er dværge.

Farve og tegning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tilmeldingen er bindende
Arrangør: Europaschau 2018 - Danmark
D.F.f.R, postbox 1327, 7500 Holstebro
Seneste tilmelding - 7. september 2018
Når du har udfyldt anmeldelsen, skal du gemme den på din PC.
Send en mail til dffr@racefjerkrae.dk og vedlæg den gemte fil.

Salgspriss

