Udstillerkort til kåringsweekend 4-5. august 2018

Antal

á kr.

Kåring af hoppe inkl. kåringscertifikat

750,00

Kåring af vallak inkl. kåringscertifikat

750,00

Kåring/avlsgodkendelse af hingst inkl. kåringscertifikat

750,00

Afkomssamling efter hoppe eller hingst

250,00

Dyr i showklasse (inkl. følshowklasse og vallakklasse)

250,00

DM showklasse (stutterikonkurrence)

250,00

Mønstringsklasse

50,00

Engelsk rideklasse

250,00

Boks hele weekenden (fredag – søndag)

500,00

Annonce i katalog 1/1 side (A5)

300,00

Avertering af udstillet pony til salg i katalog

50,00

Deltagelse i aftenfest, voksen

150,00

Deltagelse i aftenfest, barn 5 – 12 år

100,00

Deltagelse i aftenfest, barn < 5 år

I alt kr.

0,00

Campingvogn med strøm, samt lastbiler

150,00

Campingplads til telt (uden strøm)
Lun ret á 40 kr. fredag aften, - frikadeller m. hjemmelavet
kartoffelsalat (bestilles ved tilmeldingen og betales ved afhentning)
Rabat (10% på kåringsgebyret ved minimum 3 tilmeldte til kåring)

75 kr./pony

Rabat (10% på showgebyret ved minimum 3 tilmeldte til show)

25 kr./pony

Yder _____ stk. ærespræmier á 250 kr.

75,00

250,00

I alt: (indbetales på foreningens konto samtidig med tilmeldingen)
Beløbet er indbetalt på konto 7613-1012825 den:
Husk at anføre navn og medlemsnummer, samt ”Kåring” ved bankoverførsel.
Medlemsnr.:

Udstillers navn:

Mobil tlf.:

E-mail:

Adresse:
Postnr. og by:
Jeg medbringer en ærespræmie til en værdi af ca. 250 kr.:
Angiv evt. hvilken klasse/ section, præmien doneres til:
Ved at tilmelde gives samtidigt tilsagn om at pony, ejerforhold og resultater må oplyses såvel i foreningens trykte som
digitale medier. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan bruges af foreningen.
Sidste frist for rettidig tilmelding er 15/7 2018.
Efteranmeldelse til kåring og showklasser er KUN gyldige mod betaling af dobbelt deltagergebyr og kan kun ske frem til
den 31. juli. Dog kan dyr, der opnår kåring om lørdagen, efteranmelde til søndagens showklasser til ordinært gebyr
indtil sidste klasse lørdag er afviklet.
Tilmelding til mønstringsklasser kan ske i sekretariatet frem til en time før klassens start, såfremt tidsplanen tillader det.
Der tilmeldes til ordinært gebyr.

