Inschrijfformulier
Nationaal kampioenschap MCI-NL
Iberische Dressuur Masters
Gezien het afgelopen jaar, is het NK 2021 open voor alle PRE’s, Lusitanos (PSL), Lipizzaners en Cruzado’s (Kruisingen van PRE of
PSL). U bent van harte uitgenodigd om op 25 september 2021 deel te nemen. Voor het grootte Iberische Evenement in NL. Uw
deelname maakt u met het invullen en versturen officieel. Let op! Pas na betaling is uw inschrijving definitief.
Evenement informatie:
Naam:
Datum:
Locatie:

Nationaal Kampioenschap MCI-NL, Iberische Dressuur Masters
25 september 2021
Dressuurstal Seren - Schutterstraat 10
7251 MX Vorden

vul ontbrekende informatie in:
Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam:______________________________________________________________________________________

Gegevens paard:
Wedstrijdnaam:__________________________________________________________________________________________
Geslacht:________________________________________________________________________________________________
Ras:____________________________________________________________________________________________________

Gegevens Bezoekers:
Voor- en achternaam groom:________________________________________________________________________________

Level keuze:
Ik schrijf mij in voor het volgende level:
o Jonge paarden level:
Proef Primera + Proef Novilla (Let op! paarden tot 6 jaar)
o Level 1:
Proef Golega + Kür Carmencita
o Level 2:
Proef Sevilla + Kür Flamenca
o Level 3:
Proef Lisboa + Kür Fandango
o Level 4:
Proef Madrid + Kür Lusitania
o Level 5:
Proef Magistrale + Kür Iberica
o Level 6:
Proef Reyale + Kür Iberica
(Let op! U kunt zich dit jaar weer kwalificeren voor het EK als Covid- 19 het toelaat zal het EK dit jaar in Italië zijn)

Aandachtspunten:
1. U bent geheel vrij in de keuze voor welk level u zich inschrijft. Lees de proeven goed door en oefen een keer voor u
beslist.
2. Muziek dient op een USB stick aangeleverd te worden. De muziek dient een MP3-bestand te zijn.
3. Lees goed het reglement door betreft traditionele kledij en extra proefonderdelen als een Spaanse pas of passage, hier
kunt u extra punten mee verdienen.
4. Omtrent Covid- 19 heeft iedereen zich te houden aan de maatregelen van de accommodatie.
5. Elke deelnemer mag 1 groom + 2 bezoekers meenemen. Namen dienen bekend te zijn bij de organisatie.
6. De maatregelen worden continue aangescherpt en versoepeld. Eventuele veranderingen worden via FB en per mail
medegedeeld.
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Informatie combinatie:
De MCI zet zich in om elke combinatie hun eigen moment of fame te geven. Daarom, zetten wij onze deelnemers meerdere
malen in de schijnwerpers. Wij vragen u om een introductie te schrijven over u en uw paard
(geschiedenis/loopbaan/toekomstplannen). Een samenvatting van wat u en uw paard een combinatie maakt. Deze tekst zal
gebruikt worden om uw proef en Kür op muziek tijdens het NK in te leiden. Ook stellen wij onze deelnemers graag voor op de
website en Facebookpagina. Stuur daarom naast een verhaaltje ook een mooie foto(’s) van u en uw paard die wij mogen
gebruiken op onze website (Dit is niet verplicht!).
Tekst en foto’s kunnen net als dit inschrijfformulier gemaild worden naar: info@mci-nl.club
Betaaloverzicht
Voor u als deelnemer hebben wij verschillende aanbiedingen waar u gebruik van kan maken tijdens deze dag. U kiest daarom
zelf uw pakket uit, wat de kosten van uw inschrijving bepaald:
Ik schrijf me in voor pakket:
o Pakket 1: Inschrijving compleet level (Twee proeven JP of Proef en Kür)
€ 80,o Pakket 2: Vip Tafel aan de bak incl. inschrijving compleet level + VIP arrangement voor
4 personen met luxe lunch, tapas & heerlijke Cava
€ 285,Extra optie:
o Boxhuur, inclusief strooisel 1 dag (Let op! Beperkt aantal boxen beschikbaar)
o Lunch incl. een glas Sangria
Aantal personen: …….
o Barbecue
Aantal personen: ……..

€ 40,€ 15,€ 23,-

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het volledige bedrag is overgemaakt op onze bankrekening:
t.n.v. Stichting MCI-NL
NL 89 ABNA 0813523893

Algemene voorwaarden:
Voordat u ons inschrijfformulier tekent willen wij u attent maken op de volgende algemene voorwaarden:
-

Bij afmelden zonder doktersverklaring/ dierenartsverklaring, bent u ons het opgegeven inschrijfgeld verschuldigd.
Om deel te kunnen nemen aan het MCI-NL NK dient u in het bezit te zijn van een KNHS Combinatienummer met het
paard waar u mee deelneemt. Heeft u deze nog niet is de mogelijkheid om een dagpas aan te vragen via de website van
de KNHS (Dit geldt niet voor deelnemers uit Duitsland).

Bij akkoord graag aanvinken:
o
o

Bij deze geef ik toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de MCI.
Bij deze geef ik toestemming dat de gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de MCI. U
gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinde of verstrekt aan derde.

Naam:

……………………………………………………………………………….

Datum/locatie:

………………………………………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………………………………………..
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