
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW 

KÓZ ANGLONUBIJSKICH  

  

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………...  

  

Data i miejsce urodzenia  ……………………………………………………………………….  

  

Adres zamieszkania :  

  

ulica   …………………………………, miejscowość ………………………………………,  

  

kod pocztowy ………………………..., poczta ……………………………………………..,  

  

telefon : ………………………………., E - mail  : …………………………………………,  

  

Adres siedziby stada (jeśli jest inny niż zamieszkania):  

  

ulica   …………………………………, miejscowość ………………………………………,  

  

kod pocztowy ………………………..., poczta ……………………………………………..,  

  

telefon : ………………………………., E - mail  : …………………………………………,  

  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

HODOWCÓW KÓZ ANGLONUBIJSKICH.  

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia, regularnego 

opłacania rocznej składki rocznej ustalonej przez Stowarzyszenie i podejmowania działań dla 

dobra Stowarzyszenia i rozwoju hodowli kóz w Polsce.  

  

Oświadczam, że jestem właścicielem/przedstawicielem* hodowli.  
*Niepotrzebne skreślić, w przypadku przedstawicielstwa należy dołączyć dokument upoważniający do 

reprezentowania hodowli  

 

Oświadczam , że w momencie złożenia deklaracji wyrażam zgodę na dokonanie przeglądu hodowlanego 

poprzez przedstawicieli Stowarzyszenia . 

  

O POLSKIM STOWARZYSZENIU HODOWCÓW KÓZ ANGLONUBIJSKICH 

dowiedziałem/am się z/od……………........…………………………………….  

Przyłączenie do Stowarzyszenia polecił/a mi …………………………………………… (nieobowiązkowe)  

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej dla potrzeb 

członków  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW KÓZ ANGLONUBIJSKICH oraz publikację mojego 

wizerunku.  
( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)  

  

  

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

Data                podpis kandydata  



  

  

  

  

  

  

  
Załącznik 1. INFORMACJA NA TEMAT STADA  

  

  

  

1. Liczebność stada (prosimy o wpisanie wszystkich zwierząt z gatunku kozy) 

  

……….. sztuk kóz     i ………….. sztuk kozłów rasy Anglonubijska (z Rodowodem ) 

……….. sztuk kóz     i ………….. sztuk kozłów nierasowe (mixy i AN bez Rodowodu) 

 

  
 (w razie potrzeby proszę dodać wiersz, należy dołączyć kopie rodowodów zwierząt rasowych)  

  

  

2. Status zdrowia stada:  

  

a) Wynik badania na poszczególne choroby: *  

- CAE negatywny/ pozytywny/ nie przeprowadzono badań  

- pseudotuberkuloza negatywny/ pozytywny/ nie przeprowadzono badań  

- bruceloza negatywny/ pozytywny/ nie przeprowadzono badań  

- choroba niebieskiego języka negatywny/pozytywny/ nie przeprowadzono 

badań  

- gorączka Q negatywny/ pozytywny/ nie przeprowadzono badań* - scrapie stado 

monitorowane/ nie monitorowane  

- inne: ………………………….  

  
*niepotrzebne skreślić  

  

b) Stosowane szczepienia:  
…………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

3.  Liczba załączonych kopii rodowodów zwierząt rasowych: ……………. szt.  

  

  

  

  

  



  

  

  


	DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW KÓZ ANGLONUBIJSKICH

