Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland
www.chesapeakebayretrieverclubnederland.nl

Inschrijfformulier:

workingtest 26 oktober 2019
Locatie proeven: IJsbaan Roowinkel, Warfveendijk 11a, 7245 TH Laren Gld.

Naam van de hond
Ras
Stamboeknr.

Chip nr.
Teef

Geboortedatum

Reu

Vader
Moeder
Fokker
Eigenaar
Adres
Postcode

Plaats

Voorjager
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Email

Eigenaar is lid van

CBRN

FRC

NLV

Lidnummer
Behaald diploma/certificaat

A

B

C

Inschrijving in klasse

B2

B1

C

GRCN

LKN

NSDTRCN

WFRG

Ander

Verklaring eigenaar en voorjager
Ondergetekende:
Verklaart, dat hij/zij zich door inschrijving van zijn/haar hond onderwerpt aan het JPC-reglement van de CBRN. Deelnemers aan
de JPC-evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico’s die inherent zijn aan het deelnemen aan de in dit reglement
opgenomen JPC-evenementen. De CBRN, JPC en de door de JPC aangewezen organisaties/organisatoren kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van JPC-evenementen,
tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid.
Verklaart, voor zover hem/haar bekend, dat de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van
twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor het gevaar van besmetting met hondenziekte of enige andere
ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Verklaart, dat in geval de hond een teef is, van deelname af te zien indien zij op de dag van het evenement in een toestand van
loopsheid verkeert, danwel zichtbaar dragend is.

•

De workingtest is opengesteld voor alle retrieverrassen.

•

Er kan worden ingeschreven in de klassen C, B1 en B2.

•

De eigenaar/voorjager draagt de verantwoordelijkheid voor inschrijving in de juiste klasse.

•

De inschrijving wordt geaccepteerd in volgorde van binnenkomst van zowel het inschrijfformulier
als de betaling van het inschrijfgeld.

•

De inschrijving sluit op 22 september 2019 of eerder bij voldoende deelname.

•

U ontvangt een bevestiging van deelname.

•

Het inschrijfgeld bedraagt per combinatie € 35,-- voor leden van de CBRN en € 40,-- voor niet leden.

•

Het inschrijfgeld dient overgeboekt te worden op:
ING-rekening 3864766
BIC-Code INGBNL2A
IBAN-code NL93 INGB 0003864766
t.n.v. Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland te Laren Gld.

•

Het ondertekende formulier samen met de stamboom, indien deze nog niet in ons bezit is, sturen naar het
secretariaat van de CBRN, Olde Diek 3, 7245 VS Laren Gld. of mailen naar: swart@hetnet.nl

Plaats

Plaats

Naam eigenaar

Naam voorjager

Handtekening eigenaar

Handtekening voorjager

Formulier afdrukken

