Inschrijfformulier
Nederlands Kampioenschap 2018
22 t/m 25 November 2018 - Pesse

Deelnemer:

1 inschrijfformulier per combinatie invullen.

Dhr/Mvr
Naam:
Adres:
Postcode:
Nationaliteit:
(Mobiel) telefoonnummer:

Lid WEH
Voornaam:
Plaats:
Provincie:
Geboortedatum:
Emailadres:

Ja/Nee

Paard:
Naam Paard:
Geboortedatum:
Eigenaar, indien dit niet de ruiter/amazone is:
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer:

Stamboek:
Geslacht: Hengst/Ruin/Merrie

Deelname:

Kosten:
Leden WEH
€ 40,€ 40,€ 80,€ 80,€ 80,-

o
o
o
o
o

Introductie
WE 1
WE 2
WE 3
WE 4

o
o
o
o
o
o
o
o

Stalling
22 t/m 25 November 2018 incl Stro en Kuilvoer
Overnachting 4 persoons luxe kamer incl. ontbijt p.p.p.n.
Overnachting 4 persoons standaard kamer incl. ontbijt p.p.p.n.
Overnachting 6 persoons Kamer in de unit incl ontbijt p.p.p.n.
Camperplaats incl stroom, excl ontbijt
Ontbijt p.p.
"Vrijdagavond stamppot buffet" incl 1 drankje p.p.
"Zaterdagavond Indonesisch buffet" incl 1 drankje p.p.

Dressuur en Stijltrail
Dressuur en Stijltrail
Dressuur, Stijltrail, Speedtrail en Runderwerk
Dressuur, Stijltrail, Speedtrail en Runderwerk
Dressuur, Stijltrail, Speedtrail en Runderwerk

Overnachtingen zijn excl toeristenbelasting (€ 1,50 per nacht)
Glutenvrij: Ja/Nee
Vegatarisch Ja/Nee

Niet Leden
€ 45,€ 45,€ 85,€ 85,€ 85,-

€ 65,€ 37,50
€ 30,€ 25,€ 10,€ 10,€ 15,€ 20,-

Lactosevrij: Ja/Nee

Gelieve dit formulier na uitprinten/ondertekenen te mailen naar wedstrijdsecretariaat@workingequitationholland.nl
Het totale bedrag dient overgemaakt te worden naar: NL57RABO0178294438 (BIC RABONL2U) t.n.v. Working Equitation Holland
Betaling dient bij aanmelding te geschieden ovv "naam deelnemer, paard en NK"
Contante betaling op het secretariaat is niet mogelijk.
Datum:

Handtekening:

Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is een handtekening van ouders/verzorgers vereist.

Voorwaarden:
-

Sluitingsdatum woensdag 7 november 2018, 24.00 uur.
Aanmeldingen en reserveringen zijn definitief wanneer aan de financiele verplichting is voldaan.
Aanmeldingen en reserveringen worden behandeld op volgorde van binnenkomst betalingen.
Bij aanmeldingen na de sluitingsdatum zal er een toeslag van € 35,- berekend worden, mits er plaats is.
Bij afzeggingen voor de sluitingsdatum, zonder brief van de dierenarts zullen de administratiekosten € 15,- bedragen.
Bij afzeggingen na de sluitingsdatum, zonder brief van de dierenarts, zal er geen restitutie plaatsvinden.
Bij afzeggingen na de sluitingsdatum, met brief van de dierenarts, zal de stalhuur en € 15,- administratiekosten in rekining gebracht
Stallen dienen bij vertrek netjes opgeleverd worden (mest en natte plekken verwijderen).
Stallen kunnen op voortijdig verzoek van zaagsel voorzien worden. Indien meer zaagsel dan de 1e opstrooing gewenst is, kan dit ter
plekke tegen contante betaling aangeschaft worden.
Tijdens deze wedstrijd geldt het WEH regelboek (versie november 2018). Deze is te vinden op:
http://www.workingequitationholland.nl/regelboek.html
WE4 wordt onder de actuele WAWE regelementen verreden.
Indien het algemeen regelement/ WAWE regelement niet voorziet, zal de organisatie bemidddelen tot een passende oplossing.
Alle deelnemende paarden en pony's zullen voorafgaand aan de wedstrijd verplicht gecontroleerd worden door de dierenarts tijdens de
vetcheck.
Deelnemende paarden en pony's mogen tijdens de gehele duur van de Nederlandse Kampioenschappen het terrein niet verlaten.
Alle combinaties dienen ten alle tijden beschikbaar te zijn tot een uur na afloop van de Nederlandse Kampioenschappen voor een
eventuele dopingtest.
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is voor eigen risico van de deelnemer en ev.t eigenaar van het paard.
WEH en eigenaar locatie kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade, ongelukken enz.
Bij aanmelding op het secretariaat dient het paspoort van het paard getoond te worden ter controle van correcte vaccinatie.
Zonder correcte vaccinatie mogen paarden/pony's niet deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Correct vaccineren is terug te vinden in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS bij artikel 47.
De titel Nederlans Kampioen/ Nederlands Jeugdkampioen kan alleen vergeven worden aan leden van de WEH, welke bij aanvang van de
Nederlandse Kampioenschappen lid zijn, met een Nederlandse nationaliteit, welke aan hun betalingsverplichtingen aan WEH hebben
Inschrijfformulier lidmaatschap WEH kunt u vinden op: http://www.workingequitationholland.nl/documenten.html
Startnummers worden verstrekt bij aanmelding op het secretariaat.
Muziek voor alle onderdelen dient bij aanmelding op het secretariaat aangeleverd te worden op een CD en/of USB stick met duidelijke
uitleg.
WEH is niet verantwoordelijk voor het foutief afspelen van muziek/het niet werken van de CD en/of USB stick.
Het dragen van een goedgekeurde cap is verplicht voor alle deelnemers wanneer deze zich op het paard bevinden.
Tijdens het losrijden zijn sporen en zweep toegestaan ervanuitgaande, dat deze op een correcte en diervriendelijke manier voor het
paard gebruikt worden zonder hinder voor andere deelnemers.
Respectloos gebruik zal leiden tot disqualificatie.
De paddockofficer is een official. Hij of zij staat in direct contact met de hoofdjury. Het niet opvolgen van de
aanwijzingen/waarschuwingen kan leiden tot diskwalificatie.
Geschorste en/of geroyeerde leden van WEH zijn niet welkom op de locatie van Paardensportcentrum Pesse tijden de gehele duur
van het Nederlands Kampioenschap.
Honden dienen overal op het terrein aangelijnd te zijn en mogen niet in de kantine. Uitwerpselen diene opgeruimd te worden.
Roken is nergens op het terrein toegestaan, behalve op het terras bij de entree. Hier word streng op toegezien.
Bij inschrijving/deelname/aanwezigheid op het terrein van Paardensportcentrum Pesse gaat men akkoord met het plaatsen foto's.
Het Nederlands Kampioenschap voor de klassen WE2, WE3 en WE4 zal verreden worden over alle vier de onderdelen (dressuur, stijltrail,
speedtrail en runderwerk).
Deelname aan het runderwerk is alleen mogelijk na het overleggen van een geldig rundercertificaat.

