Leeuwarder Vogelvrienden
Inschrijfformulier voor de Nationale “kerstshow 2021”
Naam:
Kweeknummer: ______
Adres:
postcode:
Plaats:
.
Telefoonno:
e-mail:
Jeugdlid:
Zie voor leeftijdsgrens het vraagprogramma.
Lid van vereniging:
afdeling code
Doorhalen wat niet van toepassing is* Te winnen prijzen: Geld / Eremetaal/ Verzamelprijs/ Schenking aan
de vereniging (alleen voor leden Leeuwarder vogelvrienden)
48e Vogel tentoonstelling.

Nationale “KERSTSHOW 2021”

Aantal
Enkelingen
Stellen
Stammen
Catalogus (verplicht)

inschrijving sluit 5 december 2021.

inschrijfgeld
€ 2,-€ 4,-€ 8,-€ 4,--

voor de Jeugd
€ 1,-€ 2,-€ 4,-€ 4,--

Gift – schenking – donatie

Totaal inschrijfgeld

totaal
€
€
€
€
€
€

4,00

Totaal bedrag over maken naar bankrekening NL27 INGB 067.81.11.790 t.n.v. Vogelvrienden te Leeuwarden.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele geweigerde formulieren aan ons mail adres.

de derby vogel opgeven bij inbrengen vogel(s)
Ik haal de vogel(s) zondag middag 26 -12 op./ Haal de vogel(s) maandag ochtend 17-12 op. (doorkrassen wat niet juist is)
Klasse nummer

Soort vogel benaming en kleurslag.
.

aantal
enk

aantal
Stellen

aantal
Stam
men

Soort
Kooi

03.134.001
04.308.001

Rood Isabel intensief (voorbeeld)
Raza Espanola bont schimmel
Bovenstaande zijn voorbeelden

3
1
1
universeel
€ 225.1
Dewar
€ 20.Geef het aantal vogels door op 1 regel zonder
ringnummers Dus bij 3 vogels 3 i.p.v. 3 regels
gebruiken (zie voorbeeld enkelingen)

Hiernaast het totale verzekerde bedrag van al de ingeschreven vogels invullen

Verzekerd.
Bedrag
vogel(s)
zonder kooi

€

Elke enkeling, stam of stel op één regel vermelden, in de kolom enk/stam/stel het aantal invullen. (dus enkeling stam /stel op 1
regel)
Verzekerd bedrag, alleen de waarde van de vogel(s).
“O.K.” vogels uitsluitend welke worden gevraagd in het NBvV vraagprogramma. ( dus geen aangekochte parkietjes, kanaries e.d.)
Inschrijver gaat door deelname akkoord met het reglement van de kerstshow van de Leeuwarder Vogelvrienden

www.leeuwardervogelvrienden.com Ook voor de digitale formulieren.
Mail uw formulier naar tentoonstelling@leeuwardervogelvrienden.com (Dit adres wordt niet meer gebruikt na de show)

