Hoosier Classic
International One Loft Race

www.hcrace.com

10258 S 1150 W
Wanatah, IN 46390 USA

Formularz zgłoszeniowy i wpis 2018
Cała międzynarodowa (poza Ameryką Północną)
Nazwa hodowcy:
Nazwa
konsorcjum:
Adres:
Miasto:
Kraju:
Uwzględnij kod kraju:
Telefon:
Email:
Przyjmowanie ptaków 1 marcaSt – 1 czerwcaSt 2018. ptaki zastępcze do dnia 1 czerwcaSt 2018
Opłata wstępna wynosi tylko $700 za ptaka
$350 za ptaka, gdy wysyłane do wyścigu (bez wyjątków)__Nazwa agenta:____________________________
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$350 z powodu po 100 mile wyścigu kwalifikacyjnym
Ptaki wysyłane z Afryki lub Europy, tych hodowców są dopuszczone do statku 1 dodatkowy ptak na każde 3 ptaki wysłane-Jeśli wszystkie ptaki są
th
nadal tam 8 września $700 USD będzie ze względu na dodatkowy ptak.
Płatność w wysokości $350,00 za ptaka musi towarzyszyć ptaka (-ów) po przybyciu. Żadne ptaki nie będą akceptowane dla Back-UPS dla
St
amerykańskich wpisów. Zastępujące ptaki będą akceptowane do 1 czerwca tylko jeśli hodowca brakuje ptaka. Wszelkie ptaki nie w pełni
St
opłacone przez 1 września będą oferowane do sprzedaży za $350. Na ptaka. Hodowca straci wszystkie prawa do tego całkowicie
niezapłaconego ptaka. Wszystkie wprowadzone ptaki muszą konkurować w całej serii wyścigu, chyba że boli lub chory. Top 50 zwycięzców z
finału wyścigu wraz z Top 3 ACE gołębie będą licytowane na I-Pigeon. Hodowca otrzyma 50% tego, co ich ptak sprzedaje w aukcji, Tylko wtedy,
gdy rodowód jest podana przed rozpoczęciem aukcji. Jeśli żaden rodowód, hodowca lub właściciel nie straci swojego udziału w licytacji
pieniędzy.
Wszystkie międzynarodowe ptaki, które są wysyłane do Hoosier Classic są własnością Hoosier Classic-te ptaki mogą być wprowadzane do starych
ras ptaków przez hodowcę za opłatę w wysokości $150 USD rocznie są one lotu. Kiedy lub jeśli hodowca tych ptaków nie zdecyduje się wprowadzić
je już do starych ras ptaków, zostaną one sprzedane na stronie I-Pigeon aukcji z 50% ceny sprzedaży będzie hodowcy. Jeśli to jest zdecydowany
przy ten hodowca nie wobec wchodzić jego ptaki w ten stary ptak rasa seria, oni mają być sprzedał u I-gołąb aukcja umiejscowienie rezygnować
50% zamierzać ten hodowca.

SIGNATURE:__________________________________________DATE:__________________
Podpisując powyżej rozumiem zasady Hoosier Classic International one Loft Race i zgadzają się na takie warunki dotyczące moich ptaków i
płatności

Email: hoosierclassicrace@gmail.com

