Secretariaat: A. Wetsteyn
Barloseweg 14, 7122 PT AALTEN
T: 0543475119
E: info@spanielgroepoost.nl
Spaniel Groep Oost

%DQNJHJHYHQV,%$1:1/5$%2

Inschrijfformulier Spaniel Working Test 2021
Zaterdag 16 oktober 2021 - De Waltakke Bolksbeekweg 7 te
Lochem. Onder auspiciën van de Welsh Springer Spaniel Club.
Gegevens deelnemer
Naam
:
Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Mobiel T nummer

:

E-mailadres

:

Gegevens Hond
Ras

:

Naam

:

Geb.datum

:

NHSB nummer

:

Vader hond

:

Moederhond

:

Categorie indeling

Apporteren

Beginneling

Dummy

Wild

Gevorderde

Dummy

Wild

Aanvinken in welke categorie u wilt worden ingedeeld en apporteren met dummy en/of wild.

Het inschrijfgeld per deelnemende hond bedraagt € 62,50-WHgelijk teYROGRHQmet
deze aanmelding via bankrekening:1/5$%2  (t.n.v. Spaniël Groep
Oost te Doetinchem) onder vermelding van de naam van de deelnemende voorjager en
de naam van de hond. NIET betaald is NIET ingeschreven.
De inschrijving sluit 10 oktober 2021, of eerder indien het aantal van 35 inschrijvingen
is bereikt. Het tijdstip van binnenkomst inschrijving en de betaling is maatgevend.
Er kan per persoon 1 hond worden ingeschreven.
Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
De deelnemer/eigenaar van de hond verklaart, door het ondertekenen van dit inschrijfformulier; 1) dat de
ingeschreven hond gedurende 12 weken voorafgaand aan de Working Test niet heeft verkeerd in
omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting te vrezen valt. 2) dat er geen loopse teef zal deelnemen,
deze zijn uitgesloten van deelname. 3) volledig wettelijk aansprakelijk te zijn voor elke veroorzaakte schade
aan derden door de hond van de deelnemer/eigenaar. 4) een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te
hebben afgesloten die de risico's dekt voor het trainen met honden in groepsverband. 5) geen bezwaar te
hebben dat er foto's of ander beeldmateriaal van u en/of uw hond wordt gemaakt en voor publicatie wordt
gebruikt.

Voor Akkoord:
.....................................
Datum

....................................
Handtekening

Stuur het ingevulde formulier retour naar info@spanielgroepoost.nl
Dit formulier kunt u digitaal invullen (Adobe Acrobat) of door het te printen en handmatig in te vullen.

Secretariaat: A. Wetsteyn
Barloseweg 14, 7122 PT AALTEN
T: 0543475119
E: info@spanielgroepoost.nl
Spaniel Groep Oost

Bankgegevens IBAN: NL04 RABO 0384 3896 43

GEZONDHEIDSVERKLARING
Verzoek deze gezondheidsverklaring in te vullen en mee te nemen naar de Working Test
Zonder formulier, geen deelname!
Deze gegevens worden verzameld als onderdeel van de volksgezondheidsmaatregelen die genomen zijn
door het RIVM in verband met de uitbraak van COVID-19 (Coronavirus). De gegevens mogen door de
gezondheidsautoriteiten worden gebruikt op grond van Nederlandse wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens:
Naam:
Telefoonnummer:
Email adres:
Reden aanwezigheid:

deelnemer / keurmeester / helper / FTC-lid (doorhalen wat niet van toepassing is)

Startnummer (indien deelnemer):
De volgende vragen moeten met ‘JA’ of ‘NEE’ worden beantwoord:
Geldt voor u momenteel een verdenking van longontsteking of coronavirusinfectie
1 (COVID-19) of heeft u deze diagnose gekregen?
Bent u de afgelopen twee weken in contact geweest met iemand die besmet is met het
2 COVID-19 (Corona) virus of verdacht is van besmetting?
3 Heeft u in de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen gehad:

JA

NEE

JA

NEE

1. Verhoging of koorts
2. Hoesten
3. Loopneus
4. Keelpijn
5. Kortademigheid
Als u op één van de bovenstaande vragen ‘JA’ heeft geantwoord, kunt u niet deelnemen aan de Working
Test.
Hierbij verklaart u dat u op eigen risico deelneemt aan de Working Test en dat deze gezondheidsverklaring naar
waarheid is ingevuld.
Bij ziekteverschijnselen achteraf bent u verplicht dit te melden bij het contactpersoon COVID-19 van de organisatie
van de Working Test

Datum:
Tijdstip:

……..……. - …………... - 2021
…………………………… uur

Handtekening deelnemer:

……………………………………………………………………….

