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NEVEZÉSI LAP / NENNUNGSFORMULAR / ENTRY FORM 
SPORTVERSENYEKRE / FÜR SPORTWETTBEWERBE / FOR COMPETITIONS 

ARAB LOVAK FESZTIVÁLJA FESTIVAL FÜR ARABISCHE PFERDE 

1-2. July 2017 Bábolna, Ungarn, Hungary 

 

 

Díjlovaglás Dressage  A6 L3 M 

 

Díjugratás/ Springen /Jumping A L Puissance 

 

Fogathajtás/ Fahren / Carriage driving:  

 

Lovas, Hajtó neve: / Name des Reiters, Fahrers / Name of the Rider, Driver:  

  

 

Ló neve: / Name des Pferdes: / Name of the horse:  

Ló fajtája / Rasse / Breed:   

Tulajdonos / Pferdebesitzer / Owner:  

Név /Name:  ________________________________________________________________  

Cím /Strasse /Address:  ________________________________________________________  

Ir. szám, város / PLZ Ort / Postal Code and City:  ___________________________________  

Telefon:  ___________________________________________________________________  

Nevezési díj versenyszámonként / Nenngeld pro Bewerb / Entry fee per competition: 

Lovanként / pro Pferd / per horse:   x 15.000,-HUF / 50,- EUR 

MALE Tagoknak: 3000 Ft. (ÁFA mentes) 

Boxdíj / Boxengeld / costs per stable: MALE Tagoknak: 5000 Ft + ÁFA 

Box db. száma / Anzahl der gewünschten Boxen / Requested number of stables:   

 x 15.000,-HUF /50,-EUR + 27 % ÁFA (MWSt.) 

Tól-ig / von-bis / up-to:  

 

Fizetés készpénzben a helyszínen. 

Zahlung: im Bar am Ortsbüro. / Payment in cash at the event office 

 

Nevezés / Meldungen an / Report to: Tamás Rombauer  H-2943 Bábolna, Pf. 29. 

 Fax.: (+36) 34 568-086 

 info@arablo.hu 

 

Nevezési határidő / Meldeschluss / Enteries before: 16. Juni 2017 
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Utólagos nevezéseket a nevezési díj kétszereséért tudunk elfogadni. 

 

Spätere Meldungen können als Nachnennungen für das doppelte Nenngeld akzeptiert werden. 

 

Late entries can be accepted at double fee. 

 

 

A túloldalon közölt adatok bekerülnek a katalógusba. Kérem, szíveskedjék olvashatóan, minden 

rubrikát kitölteni. 

Alulírott aláírásommal elfogadom, hogy a bejelentett lóért teljes felelősséggel tartozom, valamint 

hogy én és a kíséretemben levő személyek a FEI szabályzatát feltételek nélkül elfogadjuk és a 

bírókkal fennálló esetleges összeférhetetlenségünket bejelentjük. 

 

Die umseitigen Angaben sind die Vorlagen zum Druck des Kataloges. Bitte schreiben Sie deutlich 

und füllen Sie alle Rubriken aus.  

Ich der Unterzeichnete verpflichte mich mit meiner Unterschrift, dass ich und meine Begleitpersonen 

die volle Verantwortung für das angemeldete Pferd tragen und die Reglement der FEI vorbehaltlos 

anerkennen und allfällige Interessenskonflikte mit den Richtern bezüglich des angemeldeten Pferdes 

bekannt geben. 

 

The data made on the reverse are information for the print of the catalogue. Please write clearly and 

fill it in all. 

I, the undersigned engage that I and my assistants hold entire responsibility for the horse(s) entered 

above and accept without restriction the regulations of FEI. Furthermore, concerning my entries, I 

agree to declare any possible conflict of interest with the judges. 

 

 

 

Nevezési adatok a túloldalon.  

Nennungen umseitig vornehmen. / Please make your entries on the reverse of this sheet. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Datum / Date Aláírás / Unterschrift / Signature 

 


