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NEVEZÉSI LAP

Nyomtatott nagybetűvel vagy írógéppel kérjük kitölteni!
Tulajdonos adatai:
MVK tagkártya száma**
Név
Cím
Telefonszám
E-mail

A vadászgörény adatai:
MVK regisztrációs /
törzskönyvi száma**
Név
Születés ideje
Chip szám (ha van)
Neme*

Színe*

nőstény
ivaros

hím
ivartalan

elkötött

vadas

bézs

albínó

egyéb:

Nevezés adatai:
Rendezvény neve

I. Közép-európai Vadászgörény Fesztivál

Rendezvény ideje

2005. október 30. 9.00 – 18.00

Tenyész-szemle kategória*

felnőtt

Kiállítási kategória*

ivaros hím
ivartalan hím
kölyök hím
ivaros nőstény
ivartalan nőstény
kölyök nőstény
Tudomásul veszem, hogy a nevezés díjköteles, díja október 16 előtt MVK klubtagoknak 500 Ft, nem MVK
klubtagoknak 1.000 Ft, október 16 és október 23 között MVK klubtagoknak 750 Ft, nem MVK klubtagoknak
1.500 Ft. A nevezési lap benyújtásával egy időben a díjat a Klub számára megfizetem, a befizetést igazoló
szelvény másolatát a nevezéshez csatolom.
Tudomásul veszem, hogy a kiállítási kategóriákban nevezni csak MVK regisztrációs nyilvántartásban szereplő,
vagy MVK törzskönyvi nyilvántartásában szereplő vadászgörénnyel lehet. Amennyiben a vadászgörény nincs
regisztrálva, a nevezéshez csatolni kell a regisztrációs nyilvántartásba vételi lapot, vagy a törzskönyvi
nyilvántartásba vételi lapot is. Tudomásul veszem, hogy tenyész-szemlén csak az MVK törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő vadászgörénnyel lehet. Amennyiben a vadászgörény nincs regisztrálva, a
nevezéshez csatolni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételi lapot is, illetve gondoskodni kell az állat
chipezéséről.
Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Vadászgörény Klub nyilvántartási célból
tárolja, kezelje és feldolgozza. A Klub kijelenti, hogy a megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait betartva kezeli, azokat harmadik
félnek nem adja át, kivéve, ha az adattovábbítás törvényben előírt kötelessége. A megadott adatokból
anonimizált módon statisztikákat készít, amelyeket saját céljai érdekében felhasznál, meghatározott esetekben
pedig partnerei számára is elérhetővé tesz, oly módon, hogy a készített statisztikák adatai személyekhez ne
legyenek kapcsolhatóak.

Kelt:

Tulajdonos aláírása

* Kérjük a megfelelőt beikszelni.
** MVK Egyesületi tagkártya szám ill. MVK nyilvántartási szám olvasható megadásakor a további alapadatok
kitöltése nem szükséges. Ha nem vagy tag, illetve nem tudod a nyilvántartási számot, hagyd üresen.
Magyar Vadászgörény Klub 1078 Budapest, Hernád u. 29. II. /25
Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.hu
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