Deze wedstrijd is voor iedereen toegankelijk! Ook als je niet wilt of kunt
meedoen met de selectie voor het Gronings Kampioenschap, kun je je wel
inschrijven voor deze wedstrijd! Laat in dat geval het vakje “selectie” leeg staan
bij je inschrijving via Mijnknhs.nl
Inschrijfgeld op de wedstrijddag
Dressuur paarden B t/m ZZL : € 10,-Dressuur pony’s B t/m M2 : € 7,-- en Z1/Z2: € 8,-De bedragen van het prijzengeld zijn te vinden in het vraagprogramma.
Inschrijven kan alléén via www.mijnknhs.nl
Voor beide dagen geldt dat er altijd de eerste voorgeschreven proef moet worden verreden
en er niet flexibel kan worden gestart! Heb je speciale wensen, bij opgave vermelden.*
*Behandeling op volgorde van binnenkomst.

Neem je deel aan de selectiewedstrijden? Vink dan het vakje “selectie” AAN bij
je inschrijving via mijnknhs.nl
Via je account bij mijnknhs.nl kun je checken of je aanmelding definitief is
goedgekeurd. Ook kun je via deze weg de voorlopige deelnemerslijst inzien.
Inschrijven mogelijk t/m 3 juni 2016!
Alle inschrijvingen vóór sluitingsdatum zullen worden goedgekeurd in verband
met de selectie. Hierdoor kan er echter ook slechts één proef verreden worden.

Inschrijfgeld dient op de wedstrijddag betaald te worden, alvorens men gaat
starten. Bij betalen na de wedstrijddagen wordt er per combinatie € 2,50
administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding na sluitingsdatum
vervalt het inschrijfgeld te allen tijde aan de organisatie.
Gewonnen prijzen kunnen alleen op de wedstrijddagen opgehaald worden,
daarna vervallen de prijzen aan de organisatie.
Tot 6 juni kunnen er klassenwijzigingen via de mail worden doorgegeven.
Daarna kan er niet meer gewijzigd worden!

INFORMATIE
dressuurzeo@gmail.com
Contactpersoon: Anyke Bakker – 06 12227772
(!) Telefonisch contact op werkdagen mogelijk na 19:00 uur. Een sms of appje kan wel altijd.

ADRESGEGEVENS

Hoofdstraat 97
9915 PC ’t Zandt
De wedstrijden vinden plaats op de voetbalvelden naast de manege.
Lees nog even het officiële vraagprogramma op de website voor
alle aanvullende voorwaarden ten behoeve van de aamelding
en de selectie voor de regiokampioenschappen.

www.paardensportverenigingzeo.nl

