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Formulář pro zřízení členství v ApHC pro rok 2018 
       Členství v Appaloosa Horse Clubu 

Vaše spojení s komunitou plemene appaloosa 
 

Ušetřete na řadě produktů a služeb prostřednictvím programu Appaloosa Members 

Plus. Ušetřete na registracích, přístupech k on-line záznamům a aktivitách ApHC. Držte 

krok s vaší komunitou prostřednictvím Appaloosa Journal Online Express a e-

mailového zpravodaje. Udržujte svou způsobilost k hlasování. 

 

Díky Vašemu členství a zapojení do ApHC můžeme komunitu udělat mnohem 

živější, smysluplnější a cennější. Opět děkujeme za Vaši účast a přejeme Vám úspěšný 

rok. 
 

Váš Appaloosa Journal Online Express obdržíte s dalším vycházejícím číslem a doručování skončí s Vaším ročním členstvím 31. prosince. 

Vaše členská karta nebo on-line potvrzení členství musí být předloženo na všech akcích schválených ApHC. Vyřízení a doručení členské  karty trvá 6-8 týdnů. 

ZAŽÁDEJTE ON-LINE na www.appaloosa.com a použijte své e-mailové potvrzení členství jako okamžitý doklad o členství, 

nebo můžete zaslat formulář poštou. 

Appaloosa Horse Club – formulář pro mezinárodní členství - 2018 
2720 W. Pullman Road • Moscow, ID 83843 • (208) 882-5578 • FAX (208) 882-8150 

 

Jednotlivec $  60    

 
Jednotlivec na 3 roky $ 155    

 
Pár $ 105    

 
Rodina $ 120    

 
Doživotní členství jednotlivce $ 600    

Velikost bundy doživotního člena (vyberte jednu variantu) 
❑  Small ❑  Medium     ❑  Large     ❑  X-Large   ❑  2X-Large ❑  3X-Large 

 
Mládež* $ 15    
(požadovaný podpis) 

Doživotní členství v mládeži* $ 100    
(požadovaný podpis) 

Non-pro poplatek† $ 15    
(dospělý člen-19 & vice, musí být připlacen k členství, požadováno dat. nar.) 

Appaloosa Journal předplatné $ 25    
(tištěná podoba) 

ApHC rozhodčí – obnovovací poplatek $ 35    
(pouze rozhodčí ApHC) 

Appaloosa nadace (daňově uznatelné) $   

 
CELKEM $      

 
Platební metoda (vyberte jednu variantu) Splatné v amerických dolarech 

Check Visa MasterCard Discover 

Jméno držitele karty (tiskacím 

písmem) 
 
 

  

Datum expirace Bezp.kód Číslo kreditní karty 

 

Adresa držitele karty 

Město, stát, PSČ 

Chcete-li aktualizovat své členství, všechny položky musí být vyplněny správně a poplatky předloženy spolu s žádostí. Pro možnost hlasování v pravidelných volbách musí být toto členství přijato do kanceláře do 

31. srpna. Všechna členství jsou nevratná a nepřenosná. Členství je poskytnuto na kalendářní rok, všechny z něj plynoucí benefity přestávají platit 31. 

prosince.  
(Poplatky se mohou měnit) Vyřízení a doručení členské karty trvá 6 – 8 týdnů. 

Zažádejte on-line na www.appaloosa.com nebo vyplňte a zašlete poštou. 

Jméno, příjmení    

Adresa    

Město  Stát______  

 PSČ _____    

E-mail:  Telefon:    

Datum narození     Členské číslo #   Non-Pro ❑  

   

 
   

   

 
   

Dat. nar. / Non-Pro 

Členství pro pár nebo rodinu 

(uveďte všechna jména, která mají být 
uvedena v seznamu členů) 

Member# Name 

Datum narození člena - mládeže:  (povinné) 

   

Datum Podpis 

Členství pro mládež* 
(formulář musí být podepsán rodičem nebo opatrovníkem) 

http://www.appaloosa.com/
http://www.appaloosa.com/

