Inschrijfformulier voor de clubdag op 29 mei 2016
Aanvang 11.00 uur

Locatie:

Show Dog Center - Hermelenweg 160, 8028 PL ZWOLLE - http://www.showdogcentre.nl/

Wat hebben wij u te bieden:

❶
①
❷
②
❸
❹
③
④

10.30 uur

Koffie of thee met koek + 2 consumpties (naar keuze) - dit staat voor u klaar vanaf:
Workshop honden EHBO door de Dierenarts
Indien u daar aan wilt deelnemen - een Lunch tegen betaling
Keuring van uw hond(en) door keurmeester Anita Roskam van Bergen
Mogelijkheid om tegen actietarief te vaccineren door de Dierenarts
Mogelijkheid tot controle op Patella Luxatie tegen actietarief
Kennismaking hindernisbaan agility (behendigheid) o.l.v. Ankie vd Berg

– 11.15 – 12.15 uur
– 12.30 – 13.30 uur
– 13.30 – 15.30 uur
– 13.30 – 15.30 uur
– 13.30 – 15.30 uur
– 13.30 – 15.30 uur

14.00 uur

Een Tombola met prachtige prijzen (lootjes kosten 1 euro/ p.st) – prijzen afhalen vanaf:
Gaarne zelf tuinstoelen meenemen, we kunnen ook heerlijk buiten zitten.

Ik kom en ben zelf (betalend) hoofdlid:
Adres:
Postcode:
Telnr/06nr:

………………………………….
………………………………….
………………………………….

② Ik kom met …. hond(en)

Naam: ……………………………………..
Woonplaats: ……………………………………..
Emailadres: ……….…………………………….

Ras:……………………………………

❶ Koffie/thee met koek en 2 consumpties:
(betalend) hoofdlid/gezins-/jeugdlid
overige personen die deelnemen
kinderen 6 t/m 12 jr
kinderen 0 t/m 5 jr

aantal gratis te keuren hond(en):

stuks
gratis

– aantal…..personen x € 5,– aantal…..personen x € 2,50
– aantal…..personen x € 0,-

is:
is:
is:

€ ………
€ ………

– aantal…..personen x € 10,– aantal…..personen x € 15,– aantal…..personen x € 7,50
– aantal…..personen x € 0,-

is:
is:
is:
is:

€ ………
€ ………
€ ………

– aantal…..honden
– 1 hond

x € 25,-

– aantal…..honden

x € 10,-

is:
is:
is:

€ ………
gratis
€ ………

Totaal:

€ ……

gratis

❷ Aanvulling op bovenstaande - Deelname Lunch
Deelnemers leeftijd 13+ LEDEN
Deelnemers leeftijd 13+ NIET LEDEN
Leeftijd 6 t/m 12 jr
Leeftijd 0 t/m 5 jr

❸ Enting door dierenarts Anne Nikkels
❹ Controle op Patella Luxatie voor fokkers op de fokkerslijst
❹ Controle op Patella Luxatie

gratis

Het totaalbedrag voor 21 mei 2016 overmaken op bankrekeningnummer:
NL23INGB0002654690, t.n.v. Evenementen Pekingees- en Dwergspanielclub te Wormerveer.

Opgave is mogelijk t/m 21 mei 2016
U kunt ook de gegevens (hoeft niet per sé op dit formulier) aan ons mailen: evenement.pdc@live.nl
Of dit formulier per post op te sturen naar: M.C. Koetsier, Winterdijk 3, 8097 SJ Oosterwolde
U mag ons ook bellen en de benodigde gegevens doorgeven.
BETALEN OP DE DAG ZELF IS, I.V.M. HET VOORAF BESTELLEN VAN DE LUNCH, NIET MOGELIJK!!!!!
Martin Koetsier - tel. 06 - 282 92 282 - Vincent Kraan – tel. 06 - 10 190 190 - Welma Keuning - tel. 06 - 13126601

