Nivox
Discipline:

Behendigheid

Wedstrijdgegevens:
Wedstrijddatum:
Organiserende hondenschool:
Naam/omschrijving wedstrijdlocatie:
Adres wedstrijdlocatie:
Postcode en plaats wedstrijdlocatie:

Sunday 09 Jun 2019
Nivox
Sunrise Stables
Baggelhuizen 2
9405 VD Assen

Aantal ringen: 3

Prijzenregeling: 10%-regeling

Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder de reglementen van en i.s.m. de Federatie Hondensport Nederland
Gegevens contactpersoon / wedstrijdsecretariaat:
Naam: Ellen Overtoom
Telefoon: 06-44995416
Mailadres: Nivox2018@gmail.com
Secretariaat open:

8:15 uur

Aanvang wedstr.:

9:00 uur

Overnachtingsmogelijkheid: Nee
Inschrijving:
Open: 15 Apr 2019

Gesloten: 10 May 2019

Inschrijfbedrag per combinatie: € 15.00
Overmaken op bankrekening: NL96INGB0665810075
T.n.v.: EAM Overtoom
Eén inschrijving per overboeking! Te vroeg overgemaakte inschrijvingen worden teruggestort. Vermeld bij
overschrijving het: Licentienummer + B, naam handler en roepnaam hond, geen klasseaanduiding invullen.
Bijvoorbeeld 123-4567-8912-B, Piet Plezier, Puppy.
De deelnemerslijst publiceren wij na de sluitingsdatum op www.fhn.nl. Controleer altijd of uw inschrijving correct
is verwerkt. Controleer ook op de dag voor de wedstrijddag of er wijzigingen hebben plaats gevonden. Tot 16.00
uur op de dag voor de wedstrijddag kunnen mededelingen geplaatst worden.
Betalingen moeten uiterlijk op sluitlingsdatum op de rekening van de organiserende hondenschool zijn
bijgeschreven. De FHN noch de organiserende vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor betalingen die
te laat zijn binnengekomen. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdig en correct uitgevoerde
betaling/inschrijving. Inschrijvingen die niet volledig of niet correct zijn worden niet geaccepteerd. Het
inschrijfgeld wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort.
Deelnemer/-ster verklaart dat naar zijn/haar beste weten de ingeschreven hond het laatst verlopen tijdvak van 6
maanden niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor er gevaar voor besmettig is van welke ziekte van
besmettelijke aard dan ook en dat hij/zij niet zal deelnemen aan de wedstrijd als de aangegeven omstandigheden
zich alsnog vóór de wedstrijd mochten voordoen. Deelnemer/-ster verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor
opgelopen schade of letsel en verantwoordelijk te zijn voor schade of letsel toegebracht aan derden.

