
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dla każdego zgłaszanego konia prosimy o wypełnienie osobnego formularza!

KOŃ ZAWODNIK Oświadczenie rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich

imię imię i nazwisko

rasa tel

rok urodzenia płeć E-mail

WŁAŚCICIEL KONIA data urodzenia

imię i nazwisko klub/stajnia tel. rodzica/opiekuna

data i podpis

KONKURENCJE OPŁATY

Konkurencje z bydłem

50 zł 5 zł Opłata wpisowa (od pary) 50 zł

50 zł 20 zł Razem za konkurencje

50 zł 40 zł

50 zł 40 zł SUMA

50 zł 40 zł

50 zł pozostałe konkurencje UWAGI:

50 zł Barrel Racing 40 zł

50 zł 40 zł

Jednocześnie zezwalam organizatorom na wykorzystanie mojego wizerunku, imienia konia oraz informacji o dotychczasowych osiągnięciach.

data podpis

prepared by Japacz 2012 numer startowy PLWiR

Cowboy & Cattle Show
Bobrowe Rancho   Daniłowo   29 lipca 2012

Prosimy wypełnić pola formularza, zapisać go na dysku twardym (polecenie - „zapisz jako...”), a następnie przesłać jako załącznik na adres: showmanager@o2.pl

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem rodzicem lub 
prawnym opiekunem wyżej wymienionego zawodnika oraz, że 

zapoznałem(am) się, zrozumiałem(am) i akceptuję warunki 
rozgrywania zawodów. Jednocześnie wyrażam zgodę na start 

mojego syna/córki/podopiecznego na start w zawodach.

Konkurencje kwalifikacyjne PLWiR

Cutting Reining Dzieci

Ranch Cutting Reining Junior

Working Cow Horse Reining Senior Amator

Alley Reining Senior Profi

Cattle Penning Reining Open

Team Penning

Calf Roping

Wrestling Modification Pole Bending

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że uczestniczę w zawodach „Cowboy & Cattle Show 2012” na własną odpowiedzialność i zdaję sobie sprawę z wiążących się z tym faktem zagrożeń. Oświadczam, że nie będę 
rościł(a) pretensji o odszkodowanie za ewentualne szkody na zdrowiu oraz szkody majątkowe do głównego organizatora zawodów, sponsorów i osób zaangażowanych w ich przygotowanie. Wysyłając niniejszy 

formularz oświadczam, że zapoznałem(am) się, zrozumiałem(am) i akceptuję regulamin i warunki rozgrywania zawodów.
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