Magyar Vadászgörény Klub
Nevezési lap / Entry form

Hungary, 1330 Budapest, Pf. 75.
Honlap / Webpage: http://www.mvk.hu
Telefon / Phone: +36 70 555 07 07
E-mail: torzskonyv@mvk.hu

Nyomtatott nagybetűvel, vagy írógéppel kérjük kitölteni / Fill with capitals!
Tulajdonos adatai / Owner’s data:
MVK tagkártya száma2
MVK member ID2
Név
Name
Cím
Address
Telefonszám
Phone
E-mail
E-mail
A vadászgörény adatai / Ferret’s data:
MVK regisztrációs száma2
Breeding registration number2
Név
Name
Születés ideje
Birth date
Chip szám2
Chip number2
Neme1
Gender1
Színe1
Colour1
Nevezés adatai / Entry’s data:
Rendezvény neve
Name of event
Rendezvény ideje
Date of event
Tenyész-szemle kategória1
Breeding-exam category1
Kiállítási kategória1
Beauty-contest category1
A nevezők számától függően
a kategóriák szükség szerint
összevonhatók
Depending on the number of
entries, the categories may be
grouped if neccessary

nőstény / female
ivaros / intact
vadas / sable
egyéb / other:

hím / male
ivartalan / altered
bézs / pastel

elkötött / vasectomized
albínó / albino

II. Közép-európai Vadászgörény Fesztivál
2nd Central-european Ferret Festival
2006. október 22. 9.00 – 18.00
22nd of October, 2006, 9am-6pm
felnőtt / adult
Sötét / Dark:
ivaros hím / intact male
ivaros nőstény / intact female
kölyök hím / junior male
Bézs / Pastell:
ivaros hím / intact male
ivaros nőstény / intact female
kölyök hím / junior male
Albínó / Albino:
ivaros hím / intact male
ivaros nőstény / intact female
kölyök hím / junior male
Mintás / Patterned:
ivaros hím / intact male
ivaros nőstény / intact female
kölyök hím / junior male

ivartalan hím / neutered male
ivartalan nőstény / spayed female
kölyök nőstény / junior female
ivartalan hím / neutered male
ivartalan nőstény / spayed female
kölyök nőstény / junior female
ivartalan hím / neutered male
ivartalan nőstény / spayed female
kölyök nőstény / junior female
ivartalan hím / neutered male
ivartalan nőstény / spayed female
kölyök nőstény / junior female

Tudomásul veszem, hogy a nevezés díjköteles. A nevezési lap benyújtásával egy időben a díjat a Klub számára megfizetem, a
befizetést igazoló szelvény másolatát a nevezéshez csatolom. I take notice of the entry fee. I pay all entry fees before sending in the entry
form, and attach a copy of the receipt of the payment to the entry form.
Amennyiben a vadászgörény nem regisztrált, nevezési lapjához csatolni kell a kitöltött regisztrációba vételi lapot is. Tenyész-szemlén
csak chipezett, ivaros vadászgörény indulhat, de szépségversenyen chip nélküli görény is indulhat. If the ferret is not registered in the
MVK database, the registration form must be attached to the entry form. Only intact, chipped ferrets may enter the breeding exam, but ferrets
without chip may enter the beauty contest.
Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Vadászgörény Klub nyilvántartási célból tárolja, kezelje és
feldolgozza. By signing this form I give contribution to the MVK to store, handle and process my data for registration purposes.

Kelt / Place and date:
Tulajdonos aláírása / Owner’s signature
1
2

Kérjük a megfelelőt beikszelni. / Please mark the correct answer.
Ha nem létezik, vagy nem tudod, hagyd üresen. / Leave it empty if it doesn’t exist or if you don’t know.

