INSCHRIJFFORMULLIER
Locatie: Hippisch Centrum
La Grande, Beuningen
WEH 24 juni 2018

Deelnemer:

Per combinatie een formulier invullen

☐Mevrouw

☐Meneer

Naam: _____________________________
Straat: _____________________________
Postcode: __________________________
Nationaliteit: _______________________
Telefoonnummer: ___________________

Voornaam: ________________________________
Woonplaats: _______________________________ Land: ___________
Geboortedatum: ____________________________
Email: _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paard:
Naam Paard: _______________________

Ras: ______________________________________

Geboortedatum: ____________________

Geslacht: ☐
Hengst

☐Ruin ☐
Merrie

Bezitter, indien anders dan deelnemer: Naam: ________________________________________
Straat: ____________________________
Postcode: ________________________________ Woonplaats:________
Inschrijving:

☐WE introductie
☐WE 1
☐WE 2
☐WE 3
☐WE 4

Dressuur, stijltrail,

€ 35,-

Dressuur, stijltrail,

€ 35,-

Dressuur, stijltrail, speedtrail

€ 45,-

Dressuur, stijltrail, speedtrail

€ 45,-

Dressuur, stijltrail, speedtrail

€ 45,-

VOL = VOL
Locatie: Hippisch Centrum La Grande, Verlengde Reekstraat 1, 6642 KM Beuningen
Print dit ingevulde formulier uit en onderteken het. Stuur een scan/foto van het ondertekende formulier
naarwedstrijdsecretariaat@workingequitationholland.nl
Het totaalbedrag dient uiterlijk 16 juni te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL57RABO0178294438
(BIC RABONL2U) t.n.v. Working Equitation Holland te Barneveld, o.v.v. naam en naam paard. De inschrijving is pas definitief na
ontvangst van het inschrijfgeld. Contant betalen is niet mogelijk.
Datum: ___________________________ Handtekening: _________________________________
(bij deelnemers jonger dan 18 jaar dient een ouderverklaring ondertekenend te
worden, deze is te vinden op onze website www.workingequitationholland.nl)

Let op de wedstrijdvoorwaarden op de volgende pagina, met ondertekenen
van het formulier wordt aangegeven dat u hiermee bekend bent en akkoord
gaat.
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INSCHRIJFFORMULLIER
Locatie: Hippisch Centrum
La Grande, Beuningen
WEH 24 juni 2018

 De wedstrijd van 24 juni 2018 is een open wedstrijd, ook niet leden van Working
Equitation Holland kunnen deelnemen.
 Uiterste inschrijfdatum is 9juni 2018. VOL = VOL
 Inschrijven verplicht tot betaling.
 Bij afmelden voor de uiterste inschrijfdatum zonder artsenverklaring worden
administratiekosten in rekening gebracht (€ 12,50)
 Bij afmelden na de uiterste inschrijfdatum zonder artsenverklaring is startgeld + evt.
boxhuur verschuldigd
 Inschrijven na sluitingsdatum is zeer beperkt mogelijk, hiervoor worden extra
administratiekosten in rekening gebracht (€ 12,50)
 De wedstrijd wordt verreden met inachtneming van het officiële regelboek wat te vinden is
op de website: http://www.workingequitationholland.nl/regelboek.html
 Iedereen doet mee op eigen risico, de WEH is niet verantwoordelijk voor ongevallen,
vermissingen, etc
 Voorafgaand aan de wedstrijd dient van het paard een geldig paspoort met geldige
entingen te worden getoond, dit betekent dat het paard de basisenting en jaarlijkse
influenza-entingen moet hebben gehad
 Het is mogelijk om bij opgave aan deze wedstrijd ook meteen lid te worden van WEH,
Het formulier voor lidmaatschap staat
hier:http://www.workingequitationholland.nl/documenten.html
 Startnummers worden op de dag zelf verstrekt
 Muziek op CD en/of USB voor de dressuurproef en de stijltrail dient op de dag zelf
aangeleverd te worden met duidelijke instructies over het af te spelen nummer; de WEH is
niet verantwoordelijk voor een evt. foutief gespeeld nummers
 Iedereen dient met een goedgekeurde helm te rijden (zie regelboek).
 Op het inrijterrein mag gebruik gemaakt worden van sporen en zweep, maar wel met
respect naar het paard en andere deelnemers; overmatig spoor- of zweepgebruik kan leiden
tot diskwalificatie!
 De paddockmanager is een official. Deze staat in nauw contact met de hoofdjury. Mocht
zijn/haar waarschuwing niet worden nageleefd, zou het kunnen dat de jury tot
diskwalificatie overgaat
 ATTENTIE: per 1 april 2018 gelden de nieuwe proeven van WEH, alsmede de nieuwe
richtlijnen voor de bitten: http://www.workingequitationholland.nl/proeven.html
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