Inschrijfformulier:
MCI-NL Kwalificatie wedstrijd
Iberische Dressuur Masters
Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor een MCI-NL Kwalificatie wedstrijd. Heeft u nog geen
deelnemerspas? Stuur dan dit formulier samen met een deelnemerspas aanvraagformulier naar info@mcinl.club en dan maken wij uw aanvraag en inschrijving in één keer in orde.
Wedstrijd:
Ik wil mij graag inschrijven voor de wedstrijd op: ……………………………..(datum),
gehouden op de locatie te …………………………………. (plaatsnaam)
Administratiegegevens:
Relatienummer:
………………………………………..
Pasnummer:

………………………………………..

Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam:

……………………………………….

E-mail:

………………………………………..

Gegevens paard:
Wedstrijdnaam:

………………………………………..

Geslacht:

………………………………………..

Ras:

………………………………………..

Let op! Wanneer er geen stamboeknummer bekend is, staat uw paard bij ons in het systeem geregistreerd als
Cruzado. U kunt zich alleen met een raszuivere PRE of Lusitano kwalificeren voor het Europees Kampioenschap.
Kwalificaties en het Nederlands kampioenschap mogen ook met Cruzado’s worden gereden.
Level keuze:
Ik schrijf mij in voor het volgende level:
o Jonge paarden level:
Proef Primera + Proef Novilla (Let op! paarden tot 6 jaar)
o Level 1:
Proef Golega + Kür Carmencita
o Level 2:
Proef Sevilla + Kür Flamenca
o Level 3:
Proef Lisboa + Kür Fandango
o Level 4:
Proef Madrid + Kür Lusitania
o Level 5:
Proef Magistrale + Kür Iberica
o Level 6:
Proef Reyale + Kür Iberica
(Let op! U dient het NK te rijden in het zelfde level als waarin u zich kwalificeert)
Aandachtspunten:
1. U bent geheel vrij in de keuze voor welk level u zich inschrijft. Lees de proeven goed door en oefen
een keer voor u beslist.
2. Muziek dient op een USB stick aangeleverd te worden. De muziek dient een MP3-bestand te zijn.
3. Lees goed het reglement door betreft traditionele kledij en extra proefonderdelen als een Spaanse pas
of passage, hier kunt u extra punten mee verdienen.
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Betaaloverzicht:
De inschrijving voor een MCI-NL kwalificatie is € 45,00 per combinatie. Dit is voor de Jonge paarden voor beide
proeven en voor de deelnemers in level 1 t/m 6 voor de proef en de kur op muziek.
Uw inschrijving is pas definitief wanneer het volledige bedrag is overgemaakt op onze bankrekening:
t.n.v. Stichting MCI-NL
NL 89 ABNA 0813523893
(let op! Noem voor- en achternaam, naam paard en locatie kwalificatie wedstrijd in de omschrijving)
Algemene voorwaarden:
Voordat u ons inschrijfformulier tekent willen wij u attent maken op de volgende algemene voorwaarden:
-

Bij afmelden zonder doktersverklaring/ dierenartsverklaring, bent u ons het opgegeven inschrijfgeld
verschuldigd.

Bij akkoord graag aanvinken:
o
o

Bij deze geef ik toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de MCI.
Bij deze geef ik toestemming dat de gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking
van de MCI. U gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinde of verstrekt aan derde.

Naam:

……………………………………………………………………………….

Datum/locatie:

………………………………………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………………………………………..
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