Klub Owczarka Belgijskiego, ul. Lubelska 5/7, 00-802 Warszawa
I. Dane zawodnika: imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………...
telefon………………………………………………………………...email……………………………………………………………………...
Deklaruję chęć wyjazdu na Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich FMBB 2019
w dyscyplinie……………………………………………………………………w klasie/kategorii……………………………………...
wraz z psem………………………………………………………………………………………………………………………………………..
jako team leader (jeżeli tak proszę wstawić znak X)
1/ Deklaruję swoja obecność na Mistrzostwach Świta FMBB od początku do końca tj. od ceremonii otwarcia do ceremonii
zakończenia.
będę obecny/a

nie będę obecny/a

W przypadku nieobecności na ceremonii otwarcia i zamknięcia rezygnuję z ewentualnego dofinansowania wyjazdu
obejmującego zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu (dot. zawodników)
2/ Deklaruję, że samodzielnie pokryję koszty wyjazdu lub będę partycypować w kosztach związanych z wyjazdem
3/ Oświadczam, iż jestem członkiem ZKwP, Oddział…………………………………………..oraz członkiem KOB
4/ Oświadczam, iż mam opłaconą składkę za rok bieżący wobec ZKwP i Klubu Owczarka Belgijskiego w Polsce oraz, iż nie
zalegam z żadnymi innymi opłatami wobec ZKwP jak i Klubu.
II. Zasady uczestnictwa w Mistrzostwa Świata FMBB
Obowiązki zawodników:
1/ zawodnicy mają obowiązek być obecni na ceremonii otwarcia jak i zamknięcia Mistrzostw,
2/zawodnicy mają obowiązek być ubrani na ceremonii otwarcia i zamknięcia oraz podczas startu w stroje oficjalne,
przekazane przez Klub, lub jeśli przekazanie nie nastąpiło - sposób ubrania określa team leader w porozumieniu z Zarządem
Klubu,
3/ zawodnicy nie mogą startować pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4/ zawodnicy mają obowiązek pomagać sobie podczas oficjalnych treningów Drużyny,
5/ każda Drużyna ma prawo do zaproponowania osoby, która będzie jej team leaderem, w przypadku braku takiej propozycji
Zarząd KOB wyznacza team leadera.
Obowiązki team leaderów:
Team leaderzy są odpowiedzialni za Drużynę i sprawują nad nią nadzór. W przypadkach spornych pomiędzy zawodnikami
ostateczna decyzja zawsze należy do team leadera. Do obowiązków team leaderów w szczególności należy:
1/obecność podczas startów wszystkich zawodników reprezentacji,
2/ znajomość harmonogramu startu poszczególnych zawodników,
3/ pomoc na ringu przygotowawczym,
4/ uczestnictwo w zebraniach dla team leaderów,
5/ przekazywanie wszystkich informacji organizacyjnych wszystkim zawodnikom z reprezentacji,
6/ przekazanie zbiorczej informacji dotyczącej wyników osiągniętych przez Reprezentację do Zarządu KOB w terminie 30 dni
od dnia zakończenia mistrzostw.
Podpisanie Deklaracji oznacza zgodę na zobowiązania zawarte w pkt I i II. Deklarację prosimy przesłać na adres
biuro@klubbelga.pl, najpóźniej na 14 dni przed zamknięciem zgłoszeń. W przypadku Dyscypliny IPO termin upływa w
dniu 31.12.2018r. Termin zgłoszeń dla pozostałych dyscyplin zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.klubbelga.pl lub fb KOB z chwilą podania go przez organizatora Mistrzostw. Prosimy również aby deklaracje
wypełnili team leaderz . W informacji zwrotnej otrzymają Państwo odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia.
………………………………………………………………
/ podpis /

