
 

 2021 מצריתה הטופס רישום לתצוג

 

 שם הסוס באנגלית ________________________________________ מס' ספר עדר __________

 שם האב ____________________________________________________________________

 ______שם האם ______________________________________________________________

 ____     זכר / נקבה / מסורס       ארץ לידה _____________ /___/תאריך לידה ____

 בעלים_________________________________ כתובת _______________________________

 מטפח _________________________________ כתובת _______________________________

 ______  שם וטרינר מחסן ____________________ המציג שם 

 

 ) הרישום לחברי עמותה בלבד ( :  דמי רישום

 כולל ביטוח₪   1500דמי הרישום 
 

 יום הרישום יחשב ביום התשלום בפועל !!!  לא ירשם סוס ללא דמי רישום.
 

 ביטולים

  אם.י הרישום במלויוחזרו לו דמ –סוס אשר הגיע לתצוגה ובאישור וטרינר התצוגה לא יוכל להשתתף 

 יזוכה  בהתאם להחלטת   - בכתב עד שבוע לאחר התצוגה  אישור וטרינר יגישופיע לתצוגה סוס שמסיבה רפואית לא ה
 לאחר הזמן הנתון לא יזוכה. ועדת תצוגות.

 .סוס שלא השתתף ללא כל סיבה רפואית לא יוחזרו לו דמי הרישום 

 רשאים להשתתף בתצוגת העמק :
 

הישראלי. מים בספר העדררק סוסים הרשו   .1 
.+ תשלום הועברו לעמותה תעודת הרבעה +די.אן.אי + בקשת רישום :הנמצאים בתהליך רישום  סוסי יבוא /סייחים.  2  
 
 

 תצהיר השתתפות ) ימולא ע"י בעל הסוס( :

אני ________________________ החתום מטה, מצהיר בזאת כי ידועים לי כל כללי וחוקי התצוגה ומקובלות עליי כל החלטות בעלי 

דרש לנהוג בהתאם לחוקי התחרות ובהתאם לכללי התנהגות נאותים.כל התפקידים המכהנים ביום התצוגה או לפניה. אני מודע לכך שאני נ

 גות בניגוד לכללים, יביאו לפסילת ולהרחקת הסוסים שבבעלותי באופן מידי.  חריגה מכללים אלו או התנה

ברור לי כל הסוסים אשר ברשותי חייבים להיות מחוסנים נגד כלבת ובעלי ביטוח צד ג' תקף ליום התצוגה וכי סוס שלא יציג את אחד 

 מהאישורים לא יוכל להשתתף.

 :  כי ידוע לי

 המשמעת כפי שמתחייב מחוקי התצוגה.     עלי לעמוד בכל הדרישות של ועדת .1

 

 חתימה ____________________     מס' טלפון / נייד  _____________________

 לא יתקבלו כל רישומים נוספים. 20:00בשעה  13/10 -לאחר ה 
 

  וכלבת אישור חיסון שפעת,  הרפס, דמי הרישוםאישור לטופס הרישום יש לצרף  

  050-2060755    שלי סולומון       :רותייתבצע דרך המזכרישום    

 : מספר חשבון לביצוע העברה בנקאית 

 בנק לאומי

 706סניף 

 1821977מספר חשבון 


