
 
Jméno a příjmení  

Jméno farmy  

Ulice  

Město  

PSČ  

Stát  

Telefon  

Email  

Jste členem klubu AMHC z.s. : □  Ano  

 □  Ne 

 

Jméno koně  

AMHA registrační číslo  

Pohlaví koně : □  Hřebec 

 □  Valach 

 □  Klisna 

Barva  

Otec  

Matka  

Chovatel  

Rok narození koně  

Jste vlastník koně nebo nájemce : □  Vlastník 

 □  Nájemce 

Je tento kůň pronajatý : □  Ano 

 □  Ne 

 

Číslo 
třídy 

Název třídy Jméno handlera U juniorů rok 
narození 

Poplatek za třídu 

 Poplatek za koně pro AMHA/2rozhodčí   100 CZK 

     

     

     

     

     

     

     

     

Celkem   

 

S přihláškou zasílám tyto kopie požadovaných dokladů:  

□ přední strana AMHA certifikátu 

□ zadní strana AMHA certifikátu 

□ AMHA amatérská karta 

□ AMHA juniorská karta 

□ AMHA členská karta 

□ AMHA osvědčení na kryptorchismus senior hřebce ( od stáří 3 let) 

□ AMHA smlouva o pronájmu koně   

□ hudbu pro liberty 



Závazně objednávám :  

Počet boxů 600 CZK/noc  

Extra noc / od - do 300 CZK / noc  

Mobilní box u kruhu jako zázemí 
pro farmu, limitované množství 

400 CZK/1 ks pro farmu  

Celkem  

 

Závazně objednávám tento typ sponzorství: 

Zlatý sponzor 10 000 CZK  

Stříbrný sponzor   5 000 CZK  

Bronzový sponzor   2 500 CZK  

Baner ve výstavním kruhu   1 000 CZK  

Webový baner      500 CZK  

Inzerce v katalogu A5      750 CZK  

Inzerce v  katalogu A6      500 CZK  

Druhá nebo předposlední strana katalogu A5   2 000 CZK  

Celkem  

 

INFO  

Poplatky za třídu Členové AMHC Nečleni 

Poplatek pro AMHA, 

za 1koně a 2rozhodčí 

100 CZK 

 

100 CZK 

Třída – za 1koně 400 CZK 600 CZK 

Junior třída 125 CZK 250 CZK 
*Poplatek pro AMHA je jednorázový 

Uzávěrka přihlášek: 1. května 2016  

Po tomto datu se přihlašovací poplatek zvyšuje na  650 CZK za koně and  130 CZK za třídu. 

 

INFO 

Ustájení  

Box včetně 1x balení hoblin (od 

pátku 14.00 hod do soboty 22 hod) 

600 Kč 

Dřívější nebo pozdější odjezd ( na 

vyžádání) 

300 Kč / noc extra 

 

1ks balení hoblin ( extra ) 287 Kč 

Ustájení po uzávěrce 700 Kč 

 

□ Jsem amatér , znám a beru na vědomí AMHA pravidla pro amatéry 

□ *Souhlasím a beru na vědomí storno poplatky a poplatky uvedené v této přihlášce a  v propozicích. Poplatky za 

box, mobilní box u kruhu a sponzorství jsou nevratné. 

*Prosím zaškrtněte požadované.  

Přihlášku a požadované kopie dokladů prosím zašlete do 1. května 2016 na email: prihlasky@amhc.cz 

PŘIHLÁŠKY VÁM BUDOU NÁSLEDNĚ DO NĚKOLIKA DNÍ POTVRZENY VČETNĚ ZASLÁNÍ PLATEBNÍHO DOKLADU 

Poplatky zašlete nejpozději  do 1. května 2016 na klubový účet: 

Přihlášky jsou platné až po zaplacení na klubový účet. Startovné nebude možné platit hotově na výstavě. To bude možné jen v případě 

dohlášek 

Fio banka 

Číslo účtu :  210 062 3183 / 2010 

VS: 04062016 

Do poznámky přidejte vaše příjmení a čeho se platba týká . Jen tak můžeme identifikovat vaši platbu! 

mailto:prihlasky@amhc.cz

