Entry Clerk Use Only

The Cat Fanciers’ Association, Inc.
Officieel

Exhibitor # ___________
Entry # ______________

SHOW INSCHRIJFFORMULIER©

Catalog # ____________

Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om zijn/haar kat onder de juist geregistreerde naam, geregistreerde eigenaar, en in de correcte klasse in te
schrijven. Zie ook het CFA Registration Certificate voor de EXACT registreerde naam, registreerde eigenaar, en andere gegevens vereist voor inschrijving
(kijk bij CFA Show Rules voor klasse nummer).
Het Show Management is uitdrukkelijk VERBODEN tot het accepteren van een Kampioenstitel, Premiorentitel, Voorlopig Ras (Provisional Breed), AOV of
Gemengd Ras (Miscellaneous) inschrijving tenzij het Inschrijfformulier een CFA registratie nummer bevat zoals vermeld staat op het CFA registratie certificaat.
WAARSCHUWING: CFA's show regels verlangen dat ten tijde van de inschrijving voor elke kat die ingeschreven wordt in de Championship or
Premiership klasse en/of kat/kitten in the AOV, Provisional or Miscellaneous klasse het juiste registratienumber vermeld wordt. Wanneer blijkt dat
ten tijde van de inschrijving niet het juiste registratie nummer is verschaft vervallen ALLE behaalde Titels/Grandpunten/Division punten.
Alle hieronder vermelde informatie is verplicht tenzij anders aangegeven.

OM FOUTEN TE VOORKOMEN – TYP OF PRINT (Het inschrijfbureau belt zonodig collect voor verduidelijking)
Naam van de kat:_______________________________________________________________________________________________________________
(Geen titels, 35 posities maximaal)

CFA Registratie # Alleen: _________________________Geboortedatum _______ / _______ / _______Geslacht: ____________Oogkleur:______________
(Zie bovenstaande WAARSCHUWING)

Maand.

Dag

Kleur Klasse #: _________________________ Ras: ___________________________

Jaar

Kleur: _____________________________________

(Zie SHOW REGELS – Champ. Breeds/Div & Kleur)

Vader: ________________________________________________________________________________________________________________________
(Gebruik titels, 40 posities maximaal – Niet van toepassing bij inschrijving van Huiskat)

Moeder: _____________________________________________________________________________________________________________________
(Gebruik titels, 40 posities maximaal – Niet van toepassing bij inschrijving van Huiskat)

Fokker: _____________________________________________________________________________________________________________________
(Gebruik titels, 40 posities maximaal – Niet van toepassing bij inschrijving van Huiskat)

Eigenaar __________________________________

Email: ________________________ Tel.nr.: (______) _____________________

(40 posities maximaal)

Straat Adres van Eigenaar:______________________________________________________________________________________________
Plaats: _____________________________________________ Land: ________________________

Postcode: _________________

Naam v/d Club/Show: _______________________________ Locatie v/d Show: ____________________________ Datum v/d Show: ___________________

AGENT INFORMATIE
Als je zelf NIET aanwezig bent, kan je maar ÉÉN agent aanmelden voor al je inschrijvingen. Een exposant’s agent MOET hetzelfde zijn voor ALLE
inschrijvingen. Alle informatie hieronder invullen wanneer gebruik wordt gemaakt van een agent.
Agent: _________________________________________________________________________

Tel.nr: (______) _____________________

(40 posities maximaal)

Agent’s
Provincie
Postcode: _________
Straat Adres: _______________________________ Plaats: ________________________ Land: ________________________________
Stuur de bevestiging aan: (omcirkel Eén)
Omcirkel Nummer
Van Regio
Van Woonplaats

1
North
Atlantic

2

3

North
West

Gulf
Shore

4
Great
Lakes

Eigenaar

5
South
West

Agent

6
Mid
West

7

8

Southern

Japan

Int’l
Division

DE KAT MOET WORDEN INGESCHREVEN IN: (Check De Juiste Klasse)
NON-CHAMPIONSHIP

CHAMPIONSHIP

PREMIERSHIP

KITTEN

NOVICE

NOVICE

PROVISIONAL BREED

OPEN

OPEN

MISCELLANEOUS BREED

CHAMPION

PREMIER

HOUSEHOLD PET
EXHIBITION ONLY
AOV

GRAND CHAMPION
GRAND PREMIER
SECURITY CAGE/SHOWTENT VERZOEK:

SPECIALE VERZOEKEN (ter keuze)
Dubbele Kooi __________________
Verkoop Kooi __________________
Grooming Space _______________
Eind v/d rij ___________________
Plaatsing naast ________________

IK BRENG MIJN EIGEN SHOW CAGE/SHOWTENT MEE en begrijp dat
ik misschien moet betalen voor een dubbele kooi gebaseerd op basis van
mijn inschrijvingen.__________

Hierbij schrijf ik bovenstaande kat in , op mijn eigen risico, onderhevig aan de bepalingen van de Show Regels van de Cat Fanciers'
Association, Inc. van kracht voor deze show, en ik verklaar bekend te zijn met de bepalingen van deze regels. (Een kopie van de actuele
Show Regels kunnen worden verkregen bij CFA Central Office, 260 East Main Street, Alliance, OH 44601 Prijs: $7.00)
Hierbij verklaar ik de gegevens vermeld op dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening van de eigenaar: ___________________________________________________________________________________________
(Als de eigenaar onder de 18 jaar is, moet dit formulier getekend worden door de eigenaars ouders of voogd)

