De Zeeuwse Meesters

Ja, ik wil heel graag deelnemen aan de clinic van:

Gegevens deelnemer:
Naam ruiter/amazone

:

Adres

:

Postcode Woonplaats

:

Lidmaatschapsnr. KNHS

:

Paard of pony

:

Naam paard / pony (+ cat.) :
Klasse

:

Telefoonnummer

:

Email adres

:

Het verschuldigde bedrag maak ik over aan de KNHS regio Zeeland op
bankrekeningnummer NL29RABO0308120809 o.v.v. naam deelnemer en naam clinic, zodra
ik een bevestiging van deelname heb ontvangen per mail. Na betaling is uw inschrijving
definitief.

Ja, ik heb kennis genomen van de voorwaarden en bepalingen van de Zeeuwse Meesters op
pagina twee en stem hiermee in.

Handtekening deelnemer :

Voorwaarden en bepalingen De Zeeuwse Meesters - KNHS regio Zeeland
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

De Zeeuwse Meesters wordt georganiseerd door de vereniging KNHS Regio
Zeeland.
Op de trainingen zijn voor zover mogelijk de statuten en reglementen van de
KNHS en de FEI van toepassing.
De Zeeuwse Meesters start in februari 2020 en eindigt in het najaar van 2020.
Programma, inhoud, locatie, datum en tijdstip worden door de Regio bepaald.
Het verschuldigde bedrag per combinatie/discipline dient – na bevestiging van
deelname, te worden voldaan door storting op de bankrekening van de KNHS
Zeeland bankrekeningnummer: NL29RABO0308120809 o.v.v. naam deelnemer
en naam clinic. Na betaling is uw inschrijving definitief. De betaling dient uiterlijk
10 dagen voorafgaand aan de clinic te worden betaald. Wordt er niet aan de
financiële plicht voldaan dan heeft de organisatie de mogelijkheid de startplaats
aan iemand anders toe te wijzen.
Leden van KNHS regio Zeeland mogen aan één clinic deelnemen. Bij interesse
voor deelname aan meer clinics is deelname alleen toegestaan mits er ruimte in
het programma voor is.
Bij meer deelname dan beschikbare plaatsen wordt geloot door de KNHS regio
Zeeland.
Vanuit de gedachte van het Jeugd Stimulerings Plan krijgt de jeugd (tot 18 jaar)
korting op deelname.
Indien een deelnemer verhinderd is om aan de clinic deel te nemen, moet hij/zij
de organisatie z.s.m. op de hoogte stellen. De plaats wordt dan toebedeeld aan
een persoon op de wachtlijst en/of in overleg met de deelnemer aan iemand
anders toegewezen.
Indien de Regio zich genoodzaakt ziet om een clinic niet door te laten gaan, zal
deze voor zover mogelijk verplaatst worden naar een andere datum.
De clinics vinden plaats bij Domburg Holiday resort Stables in Domburg. Deze
accommodatie beschikt over het veiligheidscertificaat. De clinics worden verzorgd
door gekwalificeerde instructeurs.
Tijdens de trainingen is het gebruik van een veiligheidscap/helm en veilige
kleding/schoeisel verplicht. De deelnemer dient de door de organisatie gegeven
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels te volgen.
De Regio is, met inachtneming van het bepaalde in de volgende zin, niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge of naar aanleiding van de trainingen, noch
contractueel noch buitencontractueel. De Regio is slechts aansprakelijk voor
schade indien en voor zover deze is ontstaan door handelingen van de Regio of
haar ondergeschikten of hulppersonen, die in ernstige mate in strijd zijn met de
zorgvuldigheid die door de Regio dient te worden betracht, dan wel het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van de Regio of haar ondergeschikten of
hulppersonen. De aansprakelijkheid van de Regio is ten alle tijde beperkt tot het
bedrag waarvoor de Regio onder de collectieve KNHS-aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd en dat daadwerkelijk in het betreffende geval wordt
uitgekeerd.
De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het
berijden van en het omgaan met paarden en welk risico zich te allen tijde en
onder alle omstandigheden kan manifesteren. De deelnemer is ook bekend met
de kans op ongevallen waarbij letsel kan worden opgelopen met schade al dan
niet in ernstige mate en in blijvende vorm. De deelnemer is gehouden zich voor
de genoemde risico’s op een passende wijze te verzekeren door het sluiten van
een ziektekosten-/ongevallenverzekering. De deelnemer dient ook een passende
aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

