Zaproszenie
Gonitwa św. Huberta
Data: 14.10.2018 godz. 12:00
Miejsce: Warsaw Polo Club Jaroszowa Wola ul. Działkowa 27
Organizator: SS GoldenHorse
Patronat: Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki
Dyrektor: Wiktoria Kaczorowska
Zabezpieczenie medyczne: TP Trans
Zgłoszenia: biuro@goldenhorse.com.pl do 30.09.2018
I. Gonitwa za lisem
Zapraszamy osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej brązową odznakę i ubezpieczenie NNW z
własnym koniem.
Gonitwa zostanie rozegrana na trawiastym podłożu do momentu zdobycia lisa od mastera.
Wpisowe 100,- od pary
Nagroda: Puchar oraz nagroda rzeczowa o wartości 500,Kita lisia, która jest przechodnią kitą Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
Ilość miejsc ograniczona do max 25 par
II. Konkurs na najlepsze przebranie o tematyce historycznej
Zapraszamy osoby z brązową odznaką i ubezpieczenie NNW, zgodą rodziców dla osób
niepełnoletnich oraz przebraniem i własnym koniem
Wpisowe: 100,- od pary
Nagroda: Puchary za 5 najwyżej ocenianych przebrań oraz nagrody rzeczowe
Ilość miejsc ograniczona max do 25 par
Oceniać będą goście i widownia zgromadzona na imprezie.
III. Konkurs Lisa szukanego dla dzieci na kucach
Zapraszamy dzieci na własnych lub klubowych kucykach, posiadające NNW oraz zgodę rodziców
na udział.
Wpisowe: 50,- od pary
Nagroda: Puchar dla zwycięzcy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
Dla wszystkich koni Flots
Wszystkich jeźdźców obowiązuje noszenie kasku.
Konie muszą posiadać paszport oraz aktualne szczepienia zgodnie z przepisami PZJ.
Istnieje możliwość wynajęcia boksu dla konia w cenie 100,- ilość miejsc ograniczona
IV. INFORMACJE DODATKOWE:
- W czasie trwania gonitwy obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną,
- Dokumenty potwierdzające możliwość startu należy wysłać mailem biuro@goldenhorse.com.pl
- Opłaty należy uiścić przed startem na konto SS Goldenhorse, które zostanie wysłane po
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
- Przy złych warunkach atmosferycznych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
zaproszenia, przeniesienia imprezy w inne miejsce lub odwołania imprezy.
- W przypadku odwołania imprezy wpisowe zostanie zwrócone.
- Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym zaproszeniu.

