Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het seminar van zaterdag 25 juni a.s. georganiseerd door
kringgroep de Westerschelde i.s.m. het provinciaal bestuur van zeeland. het seminar is bedoeld voor iedere honden
liefhebber.
U bent dus van harte welkom om zich aan te melden en wij hopen u te mogen begroeten op deze dag.
Voor personen die lid zijn van een van de onderstaande verenigingen is deelname gratis.
Kringgroep de Westerschelde
Kringgroep Walcheren
Kringgroep Zuid Beveland
Kringgroep Terneuzen
Voor de overige deelnemers zijn de kosten 15 euro voor deze dag.
Inschrijving enkel en alleen via dit inschrijfformulier, aanmelden of betalen is niet mogelijk op de dag zelf.
Wenst u een presentie formulier nascholing te ontvangen t.b.v. punten toekenning kynologisch instructeur deze dag telt
mee voor 30 studie punten.
Graag vermelden op het inschrijfformulier of u wenst deel te nemen met of zonder hond en in welke afdeling.
Door het insturen van het formulier neemt u deel aan het seminar en verplicht u zich tot betaling van het lesgeld.
De inschrijving is pas definitief na de betaling van het betreffende bedrag aan de penning meester van het provinciaal
bestuur van zeeland.
Tijdens dit seminar is het verboden voor deelnemers gebruik te maken van dwangmiddelen c.q. verboden
hulpmiddelen, enkele voorbeelden (pennenband, elektronische stimulatie en wurgkoortjes).
U kunt tot 5 dagen vooraf gaand aan het seminar volledig annuleren. Daarna niet meer. U kunt dan nog wel iemand
anders in uw plaats laten meedoen.

Inschrijfformulier seminar
Eigenaar :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E mail :

Presentie formulier RvB :

Deelnemer :

Naam v/d hond :

Lid van vereniging :

Ras :

Geboortedatum hond :

Aanvang: 09.00 uur
Afronding: 16.00 uur
Terrein: schapersweg 4551TT te Sas van Gent
Opgave enkel via inschrijfformulier op de website van:

Handtekening:
http://www.kgp-dewesterschelde.nl
http://www.vdhzeeland.nl

Verzending van het inschrijfformulier naar: maren@xs4all.nl
Aan Provinciaal bestuur van zeeland bank rekening IBAN: NL90RABO0334023173 onder vermelding deelname seminar

