DAWRA WEEKEND 14 en 15 september 2019

Manege Knollegruun,
Hoofdstraat 33, 9443 PA Schoonloo
Gegevens van de deelnemer:
Naam:
Straat:
Woonplaats:
Geb. datum:
E-mail:
Telefoonnummer:

Gegevens van het paard:
Naam:
Ras:
Geb. datum:
Merrie / ruin / hengst
DAWRA-lid:
JA / NEE

Deelname weekend:

Leden

Niet-leden

 Ik kom met paard

 € 135,-

 € 150,-

 Ik kom zonder paard

 € 75,-

 € 85,-

Deelname enkel zaterdag of zondag

Sluitingsdatum 1 september 2019.
Inschrijfformulier ingevuld en
ondertekend mailen naar:
info@dawra.nl (zonder handtekening
is het inschrijfformulier niet geldig).

Zaterdag overdag + avond  € 40,- (incl. koffie, thee, ranja, koek, lunch en bbq)
Zaterdagavond BBQ

 € 20,- (indien voldoende slaapplaatsen overnachting + ontbijt, geen lunch)  € 42,-

Zondag overdag

 € 20,- (incl. koffie, thee, ranja, koek, lunch)

Aanvullende opgave

 Ik wil graag een 1 á 2 persoons tent meenemen  Ik heb mijn paard 24 uur buiten

Programma DAWRA weekend (kruis aan waaraan je wilt meedoen)
Zaterdag

 Clinic Showmanship at Halter (+ theoriegedeelte)

Dagprogramma

 Clinic Horsemanship

Dagprogramma

 BBQ!

 Ik ben vegetarisch

Zondag C  Clinic Working Equitation aan de hand
Clinic
 Clinic Working Equitation onder het zadel

Avondprogramma
Da

Dagprogramma
Dagprogramma

Deelnamevoorwaarden:
• Deelname aan en aanwezigheid bij deze clinics zijn geheel voor eigen risico.
• Alle deelnemers dragen voor de onderdelen onder zadel een goed passende en juist bevestigde cap/helm (NEN norm CE/EN 1384).
• De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of
diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers of bezoekers, of voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard
of berijder tijdens de gehele duur van het DAWRA-weekend, met inbegrip van de aankomst op en vertrek van het
accommodatieterrein en directe omgeving.
• Ondergetekende verklaart dat het (de) door hem/haar ingeschreven paard(en) is/zijn ingeënt volgens in Nederland geldende
richtlijnen en dat zowel hij/zij als het/de paard(en) tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid is/zijn verzekerd. Om het
paardenpaspoort wordt gevraagd, dus zorg ervoor dat je dit bij je hebt.
• Bij een tijdige afzegging, dat wil zeggen minimaal 48 uur voor aanvang van het weekend, met een geldige reden en doktersof dierenartsverklaring worden geen kosten, m.u.v. boxhuur, berekend. Indien de deelnemer de bedoelde verklaring niet kan
overleggen of niet tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
• Indien de deelnemer nog niet aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, dan dienen deze voor
aanvang van het weekend bij de penningmeester per kas te worden voldaan.
• Het DAWRA weekend kan doorgang vinden bij minimaal 12 deelnemers met paard. Maximaal plaats voor 15 deelnemers met
paard. Deelnemers zonder paard maximaal 7 met overnachting. Losse dag geen limiet. Bij overschrijding van 15 deelnemende
paarden hebben DAWRA leden voorrang.
• De gegevens van de deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor informatieverstrekking omtrent het DAWRA weekend.
• Ondergetekende gaat ermee akkoord dat er foto’s van de deelnemers zullen worden gemaakt die worden gepubliceerd op de
DAWRA kanalen (website, facebook, magazine).

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de deelnamevoorwaarden:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
…………………
………………………….……………………
…………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger indien deelnemer jonger is dan 18 jaar: ……………………………………………………………

