Hoosier Classic
International One Loft Race

www.hcrace.com

10258 S 1150 W
Wanatah, IN 46390 USA

Registratieformulier en entry 2018
Internationale volledige (buiten Noord-Amerika)
Naam Fokker:
Loft/Syndicate naam:
Adres:
Stad/stad:
Land:
Telefoon:
Email:

Inclusief land code:

Accepteren vogels 1 maartSt -1 juniSt 2018. vervangende vogels tot 1 juniSt 2018
Inschrijfgeld is slechts $700 per vogel
$350 per vogel bij verzending naar race (geen uitzonderingen)__Naam agent:________________________
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2.
3.

1.
2.
3.
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Ring ID

1.
2.
3.
Een
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$350 due na 100 mijl kwalificatie race
Vogels verscheept uit Afrika of Europa, deze liefhebbers mogen een extra vogel schip voor elke 3 vogels verscheept-als al hun vogels zijn er nog
th
steeds door Sept 8 de $700 USD zal verschuldigd zijn voor de extra vogel.
Een betaling van $350,00 per vogel dient bij aankomst te worden gepaard met Bird (s). Geen vogels zullen worden aanvaard voor back-ups voor
St
Noord-Amerikaanse inzendingen. Vervangende vogels zullen worden geaccepteerd tot 1 juni slechts als de kweker een vogel mist. Alle vogels
St
niet volledig betaald door 1 september zal worden aangeboden voor de verkoop voor $350. Per vogel. De kweker zal alle rechten van die
volledig onbetaalde vogel verliezen. Alle ingevoerde vogels moeten concurreren in de hele race-serie, tenzij pijn of ziek. De Top 50 winnaars
van de finale race samen met de top 3 asduif zullen worden geveild op I-Pigeon. Fokker zal ontvangen 50% van wat hun vogel verkoopt voor in
de veiling, Alleen als een stamboom wordt gegeven voordat veiling begint. Als er geen stamboom, kweker of eigenaar zal hun deel van de
veiling geld verbeurd.
Alle internationale vogels die worden verzonden naar de Hoosier Classic zijn eigendom van de Hoosier Classic-deze vogels kunnen worden
opgenomen in de oude vogel races door de Fokker voor de vergoeding van $150 USD per jaar zijn ze gevlogen. Wanneer of indien de kweker van
deze vogels ervoor kiest om ze niet langer in de oude vogel races te betreden, zullen ze op de I-Pigeon veiling site verkocht worden met 50% van de
verkoopprijs die naar de kweker gaat. Als wordt besloten door de Fokker niet om zijn vogels in de oude vogel race-serie, zullen ze worden verkocht
op de I-Pigeon veiling site met 50% naar de Fokker.

SIGNATURE:__________________________________________DATE:__________________
Door de ondertekening hierboven begrijp ik de regels van de Hoosier Classic International one loft race en ga akkoord met dergelijke
voorwaarden met betrekking tot mijn vogels en betalingen

Email: hoosierclassicrace@gmail.com

