Nevezési lap – Kishuszár Vágta
2018.
1. Nevező adatai:
Név/megnevezés:___________________________________________________________________

Lakcím/székhely:________________________________________________________________
Adószám:______________________________________________________________________

2. Az induló neve mellett a verseny során feltüntetni kívánt település neve:
________________________________________________

3. Lovas adatai:
Neve:_________________________________________________________________________
Címe:_________________________________________________________________________
Születési helye, ideje:_________________________________________________________________

TAJ száma:_____________________________________________________________________
Ruhamérete:____________________________________________________________________
Telefonszáma:__________________________________________________________________
E-mail címe:____________________________________________________________________
Állategészségügy

4. Ló adatai:

Származás

Neve:_________________________________________ Azonosítás
Színe:_________________________________________
Neme:_________________________________________

Állatorvosi vizsgálat
Személyazonosító igazolvány
Terheltség

%

Kora:__________________________________________
A ló fajtája:___________________________________
apja:_________________________________________
anyai nagyapja:__________________________________
Azonosító száma:_______________________________
Tulajdonos neve:_______________________________
Tenyésztő neve:________________________________

Aláírások:______________________
Főbíró
______________________
Lótenyésztési felügyelő
______________________
Állatorvos

Lóápoló neve/telefonszáma:_______________________________________________________

5. Aláírók (nevező, lovas, tulajdonos) aláírásukkal feltétel nélkül nyilatkoznak arról, és elfogadják azt, hogy
sem az Elővágta, sem a Nemzeti Vágta versennyel összefüggésben a versenyen indított lovast, illetve
lovat érintő bármely kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért,
sérelemért sem az Elővágta szervezője, sem a Nemzeti Vágta szervezője, sem általa megbízott harmadik
személy felelősséget nem vállal és ezen károkért, sérelemért, hátrányokért sem nevező, sem lovas, sem
a ló tulajdonosa, sem bármely más személy részére semmilyen felelősséget nem vállal, kifizetést nem
teljesít.
6.

Az Elővágta és a Nemzeti Vágta szervezője, valamint az általa megbízott harmadik személy sem a ló,
sem a lovas tekintetében semminemű balesetért, sérülésért, felszerelési tárgyakért, azokban okozott és
keletkezett kárért és sérelemért felelősséget nem vállal.

7. Aláírók (nevező, lovas, tulajdonos) továbbá tudomásul veszik, hogy ezen „Nevezési lap” az Elővágta
lovasverseny nevezési lapja, és Elővágtán való 1. helyezés elérése esetén ugyanezen „Nevezési lap” a
budapesti Hősök terén, 2018. évben megrendezendő Nemzeti Vágta lovasverseny nevezési lapja is
egyben.
8. Aláírók kijelentik, hogy páros a megnevezett település színében jogosan indul és hogy ezen település
közigazgatásilag független az eddig 2018-ban Elővágtákról, valamint direkt nevezés útján a budapesti
Hősök terén megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtára bejutott településektől.
9. Bizonyos előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a kiírás
megváltoztatásának jogát.
10. Aláírók (nevező, lovas, tulajdonos) kijelentik, hogy adataik megfelelnek a valóságnak. Aláírók
kifejezetten tudomásul veszik, hogy a tévesen szolgáltatott adatokból adódó minden következményt
maguk viselik.
11. Az Elővágta és a Nemzeti Vágta rendezvényen való indulás feltételrendszerét, annak összes
mellékletével együtt megismertem, megértettem és minden fenntartás és korlátozás nélkül elfogadom,
azt jóváhagyólag írom alá.

Dátum: 2018. _____________

_________________

_________________

Nevező

Lovas

_________________
Tulajdonos

