FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Galopiada Secuiască, cursa preliminară a Galopiadei Naţionale din Budapesta
1. Localitatea reprezentată: …………………………………………………………..
Adresă: ……………………………………………………………………………..
Reprezentantul localităţii: …………………………………………………………
Cod fiscal: …………...……………………………………………………………..
2. Numele sponsorului care se doreşte să fie trecut lângă numele localităţii:
....................................................................................................................................
3. Datele călăreţului
Nume:.........................................................................................................................
Adresă: ……………………………....……………………………………………..
Data naşterii:.............................................................................................................
Telefon:.......................................
4. Numele îngrijitorului (însoţitor)/telefon:...................................................................
5. Numele coordonatorului echipei/telefon:..................................................................
6. Datele calului:
Nume:.........................................................................................................................
Culoare:......................................................................
Sex:.............................................................................
Vârstă:........................................................................
Danga (microcip):..........................................................
Număr de identificare:............................................... .....
Numele proprietarului:.....................................................
Numele crescătorului:......................................................
Odată cu completarea şi predarea formularului de însciere semnatarul declară că acceptă
următoarele condiţii: organizatorul nu este responsabil pentru daunele materiale sau
nemateriale cauzate călăreţului şi calului înscris la competiţie, de asemenea nu este
responsabil pentru foloasele nerealizate în timpul competiţiei şi nu va plăti daune-interese
nici localităţii înscrise, nici călăreţului, nici proprietarului calului, nici altor părţi.
Taxa de înscriere la Galopiada Secuiască este de 1000 de lei, adică o mie de lei, sumă pe
care o voi plăti la depunerea documentelor de înscriere la Casa de Cultură „Kónya
Ádám” .
Casa de Cultură „Kónya Ádám”
Cod fiscal: 4925603
Cont bancar: RO94TREZ2565010XXX000239
Trezoreria Mun. Sfântu Gheorghe

Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi că accept fără rezerve şi restrângeri
condiţiile de participare la Galopiada Secuiască şi toate anexele ale acestora.
Am luat la cunoştinţă faptul că comitetul de organizare nu va fi răspunzător pentru
accidente, accidentări şi prejudicii de orice natură aduse echipamentului.
În cazul apariţiei unor circumstanţe neprevăzute, comitetul de organizare îşi rezervă
dreptul de a schimba regulamentul de înscriere.
Anexe obligatorii la formularul de înscriere:
• Copie după paşaportul calului, din care reiese că rezultatul testelor
sanguine pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine este negativă şi nu
este mai veche de un an. De asemenea este recomandat vaccinul contra
gripei ecvine.
•

Documentul care confirmă plata taxei de înscriere, în cazul transferului
bancar;

•

Stema localităţii înscrise la competiţie, în format electronic (grafică
vectorială sau grafică raster/bitmap, rezoluţie înaltă - min. 300 dpi, format
A4).

.......................................
Reprezentantul localităţii
(Semnătura şi ştampila)

....................................
Călăreţ

Data: ............................. 2011.

................................................
Proprietarul calului

