XXVI WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW JESIEŃ 2016
8 – 9 październik 2016
WARSZAWA, Las Młociny przy ul Papirusów

ZGŁOSZENIE
...........................................................................................................................................
Imię i nazwisko (Name) drukowanymi literami

data urodzenia

........................................................................................................
Adres (Adress) Kod
Telefon

Miasto (City)

ulica (street)

......................................

Klub

Adres e-mail...................................................

KLASA ZAPRZĘGU zaznaczyć*

..........................................................

Nr startowy (wypełnia organizator) ..........................

BJK, BJM, CCK, CCM, D, C, SC-1, CC-INT ………

Imię i przydomek psa/-ów
(Name of dogs)

Rasa psa**
(Rasse)

nr

Rodowód nr
(Pedigree nr)

data urodzenia
(date of birthday)

Lider
2.
3.
4.
5.
6.
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do przestrzegania regulaminu wyścigów oraz stanowi zobowiązanie
materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za start bez względu na to, czy zawodnik wystartuje.
Osoby niepełnosprawne nie ponoszą żadnych kosztów za start i udział w konkursach!
Każdy właściciel psów bierze na siebie odpowiedzialność cywilną i finansową za zaistniałe wypadki oraz szkody spowodowane
przez psy. Każdy pies musi być zdrowy i posiadać aktualne świadectwo szczepienia p-wściekliźnie. Każdy zawodnik
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wyścigi psich zaprzęgów.
Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że startuję w wyścigu na własną odpowiedzialność i wyrażam na to zgodę.
Opłatę w wysokości: 50zł do dnia 25 września, należy przesłać na konto: Raiffeisen POLBANK nr 86 1750 0012
0000 0000 2237 8977 z dopiskiem: „darowizna”. lub bezpośrednio w Klubie ( opłata lub zgłoszenie po terminie 25 września - wyższa o 15 zł ). Zgłoszenie w dniu zawodów za zgodą Sędziego Głównego i organizatora - 80zł
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać na niżej podany adres Fundacji CZE-NE-KA w terminie do 25 września br.:
Fundacja CZE-NE-KA; Maria Czerwińska; ul. Petöfiego 4 m. 1, 01-917 Warszawa, tel. / fax. 22 / 864 – 71 – 53
UWAGA! Przyjmowanie opóźnionych zgłoszeń tylko do piątku do godz. 17:00 adres jw (tel. awaryjny: 603 406-158)
wydawanie numerków startowych w sobotę 8. X. 2016 w godz. 8: 30 – 10:00 starty zaprzęgów: sobota i niedziela od godz. 10:30

Prosimy o wypełnienie prostej ankiety do prezentacji zawodnika przy starcie
1) Który start w zawodach ....................
2) Kilka słów o sobie i o własnym psie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
*
CCM- skandynawska mężczyzn
CCK- skandynawska kobiet
D-1 – 2 psy SH
D-2 – 2 psy AM, S, G
D-0 - 2 psy
C-1 - 3-4 psy SH
C-2 - 3-4 psy AM, S, G
C-0 - 3-4 psy
BJ - rower + 1 pies
MŁ . . - 1 pies
SC1 - skuter i 1 pies

oraz
B-0
B-1
B-2

**
AM - Alaskan Malamute
SH - Siberian Husky
S - Samoyede
G - Grönlandshund

Wyrażam zgodę na start
syna /córki w zawodach
..............................................

......................................
Data, podpis zawodnika
W klasie MŁ – podpis Rodzica

