
ASOCIAŢIA CHINOLOGICÃ
 OLTENIA

F O R M U L A R   de   Î N S C R I E R E
CAC, CACIB 14-15 aprilie 2007, Craiova, Hipodrom-Parcul Romanescu

Intrarea pe lângă Stadionul Extensiv

 Î n s c r i e r e    l a:               CAC                CACIB             CAC + CACIB
Rasa:

Talia: Pãrul:

Culoarea:

Sex:  Mascul  Femelã

Clasa:  Baby     Puppy     Junior     Intermediarã     Deschisã     Muncã     Campion     Veteran

Nume câine: 

COR:

Data naşterii: Anul: Luna: Ziua: 

Numele tatãlui: 

Numele mamei:

Nume crescãtor:

Nume proprietar:

Adresa proprietar:

Telefon proprietar: Data înscrierii: 

Taxe de participare:
C.A.C / 14.04.2007 C.A.C.I.B. / 15.04.2007 C.A.C.+C.A.C.I.B.

Primul câine 60 lei 80 lei 110 lei 
Al doilea câine şi următorii 50 lei 70 lei 100 lei 

Vă puteţi înscrie ON-LINE pe site-ul nostru: www.acholtenia.ro, situaţie în care ne veţi trimite doar copia chitanţei 
de achitare a taxei de participare.
Taxa de participare trebuie plãtitã înaintea datei de desfãşurare a expoziţiei, la Banca Comercialã Românã, 
sucursala Dolj, în contul A.Ch.Oltenia: R071RNCB0134041630370001, CUI: 13830286.
Pentru rasele Ciobănesc Românesc se face o reducere de 50% la taxa de participare; pentru orice rasã înscrierea 
este gratuitã la clasa  baby şi la clasa  veteran. La clasa puppy taxa de participare este de 20 lei.
În ziua expoziţiei taxa de participare la concurs va fi majorată cu 30%.
La formularul de înscriere completat se vor anexa urmãtoarele documente pentru a fi trimse la  OP 4, CP 1487 cod 
200890 sau prin fax la: +40 251 547658:

● copie Certificat de Origine
● copie chitanţa de achitare a taxei de înscriere
● copie Certificat de Muncã/Campion în situaţia înscrierii la clasa respectivã.

Data limitã de înscriere este 1 aprilie 2007.
Posibilitãţi de cazare în Craiova (locaţii care acceptă animale):

● Hotel Jiul
Telefoane:+40 251 414166; +40 251 415655; +40 251 415656; Email: office@jiul.ro

● Hotel Hanul Doctorului
Telefon: +40 251 435413; Email: hanuldoctorului@yahoo.com

● Hostel Grifon   -    Craiova, str. Electroputere, nr. 21 (rezervãri prin fax)
Telefon/Fax: +40 251 544457; 

      Semnãtura: ..............................................

Orice alte informaţii puteţi solicita la telefoanele: +40 740 028688 (S.Tãnasie); +40 721 768269  (A.Dumitrescu) 
sau la adresele de email:    office@acholtenia.ro ;  marati@rdslink.ro ;  dumiland@yahoo.com
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