ARAB LOVAK
FESZTIVÁLJA

FESTIVAL DER
ARABER PFERDE

Bábolna, 2017. július 1.-2
Nevezési határidő: 2017 jún. 16.

Bábolna, den 1.-2. Juli 2017
Meldeschluss: den 16. Juni 2017

FAJTA / RASSE:
Arab telivér

AV



Shagya-arab

Sh



NEVEZÉSI LAP / ENTRY-FROM / NENNFORMULAR
(csak egy lóra érvényes / only one horse per form / gültig für ein Pferd pro Nennformular)
Nevezési cím / to be sent to / Nennadresse: MALE 2943 Bábolna, Pf. 29.
Tulajdonos / Owner / Besitzer: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Címe / Address / Adresse: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ország / Country / Land: ______________________________________________________ Telefon / Fax.: ____________________________________________________________________
Tenyésztő / Breeder / Züchter: __________________________________________________ Ország / Country / Land: ___________________________________________________________

!
Osztály/
Class/
Klasse

A nevezés időpontjában az alábbi méneskönyvben szerepel:
By the closing date of entries the horse is registred in the studbook of:
Bei Nennschluβ ist das Pferd eingetragen im Stutbuch von:

A ló neve / Name of horse / Name des Pferdes

Apa / Sire / Vater:

Születés időpontja / Date of brith /
Geburtsdatum:
Anya / Dam / Mutter:

Neme / Sex /
Geschlecht:

Szín / Colour / Farbe:

A jelenleg érvényes származási lap másolata mellékelve.
Photocopies of tehe presently valid registration documents are enclosed.
Fotokopien der derzeitig gültigen Eintragungsunterlagen liegen bei.

Ország:
Country:
Land:

Méneskönyv:
Studbook/Association:
Stutbuch/Verband:

Reg. No.
Reg. No.
Reg. Nr.
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Én, alulírott kiállító kijelentem, hogy mind magam, és mind alkalmazottaim és segítőim
teljes felelősséget vállalunk a szállított lóért, és fenntartás nélkül elfogadom az ECAHO
rendeleteit, szabályait és döntéseit, továbbá a nevezést illetően egyértelműen kijelentem,
hogy a bírókkal kapcsolatban nem állok és nem álltam érdekeltségi kapcsolatban.
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I, the undersigned exhibitor, engage that I and rny servants and assistants hold entire
responsibilty for the horse entered and I accept without restriction the statutes,
regulations and jurisdiction of ECAHO, Furthermore, concerning my entry. I agree to
declare any possible conflict of interest with the judges.
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Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Aussteller für sich und seine Begleitpersonen
die volle Verantwortung für das angemeldete Pferd zu tragen und die Statuen.
Reglemente und insbesondere die Strafbefungis der ECAHO vor behaltlos anzuerkennen
und allfällige Interessenskonflikte mit den Richtern, die das angemeldete Pferd betreffen,
bekannt zu geben.

____________________________________________________________________
Dátum/ Date / Datum
Kiállító aláírása/
Signature of exhibition / Unterschrift des Austellers
Aláírás nélkül nem érvényes / Not valid without signature / Ohne unterschrift nicht gültig

