Hivatalos bejegyzés:

2005 NON PRO TAGSÁGI KÉRELEM
Azok részére, akik Non Pro és Rookie osztályokban szeretnének versenyezni.
A tagság december 31-én lejár.
Ezt a formanyomtatványt a Non Pro kérelmezõnek ill. fiatalkorú esetén legális gondnokának kell kitöltenie. Mielõtt eljuttatná a
kitöltött kérelmét az NRHA-nak, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és válaszolja meg az alábbiakat és olvassa el az ezen formanyomtatvány végén lévõ Non Pro szabályokat. A Non Pro szabályok biztosítják, hogy alkalmas a Non Pro státuszra. FONTOS: Ha az alábbi
kérdéseket nem válaszolja meg, a kérelmet nem fogadjuk el, és visszaküldjük, hogy pótolja. A Non Pro státusz addig nem lép
hatályba, amíg a teljesen kitöltött kérelem meg nem érkezik az NRHA hivatalába.
A RÉSZ
• Az utóbbi 8 évben oktattam ellenszolgáltatás fejében.
 Igen  Nem
• Az utóbbi 8 évben olyan lóval versenyeztem, tréningeztem vagy asszisztáltam a tréningben, amely
 Igen  Nem
nem az én vagy közvetlen családtagom tulajdonát képezte; ellenszolgáltatásért.
• Az utóbbi 8 évben volt, hogy más fizette ki a nevezés/indulás költségeit olyan általam
 Igen  Nem
lovagolt ló/lovak esetében, amelyek nem az én vagy közvetlen családtagom tulajdona volt.
• Lókiképzõ és/vagy -bemutató létesítmény területén lakom, dolgozom vagy ilyen létesítménytõl
 Igen  Nem
pénzügyi támogatást kapok, vagy ilyen létesítmények reklámozásában részt veszek.
B RÉSZ
Ha a fentiek közül bármelyikre "igen" a válasz, kérjük alább dátumokkal egyetemben részletezni, mikor kezdte el/hagyott fel azzal.
Szükség esetén használjon új lapot.
A. Foglalkozás
B. Kapcsolatom a lovaslétesítménnyel
C. A fent "igen"-nel megvásaszolt kijelentés magyarázata

Az aláírásommal ELFOGADOM az NRHA H non pro tagság szabályait és feltételeit, és igazolom állításaim helyességét.
Igazolom továbbá, hogy elolvastam és elfogadom, valamint vállalom, hogy ezen kérvény következõ oldalán szereplõ
Non Pro Viselkedési és Etikai Kódexet betartom.
Aláírás

Dátum

C RÉSZ
 Új tag
Megújítás-tagsági# __________
 Címváltozás
NYOMTATOTT NAGYBETUKKEL VAGY GÉPPEL KÉRJÜK KITÖLTENI
NRHA tagsági#
Születési idõ
Családnév
Keresztnév
Utca, házszám
Város, ország
Állampolgárság
Esti tel.szám
E-mail cím

 Szponzoroknak ne adják át a nevemet

Elõtag
Irányítószám
Nappali tel.szám
Fax

 12 000 Ft – Non Pro tagság
 3 500 Ft – Youth Non Pro tagság
 Támogatásként mellékelek: __________________ forintot
D RÉSZ

NRHA HÍRLEVÉL

Küldjék meg számomra a hírlevelet az alábbi módon:
Visszavonásig/módosításig érvényes
 E-mail címemre kérem, amely a fent megadottakkal egyezõ:
 Másolatot kérek az alábbi e-mail címre:
 Postai úton; a címem a fent megadotakkal egyezõ:
 Postai úton; más, a következo címre kérem

Folytatás a köv. oldalon

E RÉSZ

NON PRO VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI KÓDEX
Aláírásommal kijelentem, hogy mint a reining sport és az NRHA versenyeinek résztvevõje maximális együttmûködõ
viselkedést tanúsítok. Tudomásul veszem, hogy a Non Pro engedély megtiszteltetés és nem jog, valamint
tudomásul veszem, hogy a Non Pro engedélyem jogosságát bármikor felülvizsgálhatják.
Aláírásommaml igazolom, hogy különösen az alábbiakkal egyetértek és elfogadom:
•

Az NRHA H szabályait elfogadom és betartom.

•

Az NRHA H versenyein a versenyzabályzatát betartom.

•

Lóvásárláskor és NRHA H versenyeken nyíltan és becsületesen viselkedem.

•

Reining lovaimmal minden körülmény között és emberségesen bánok, és jólétükrõl gondoskodom.

•

A szabályzatban foglalt Non Pro tagsági feltételeket nem szegem meg.

•

A reining sportot valamint az NRHA H-t méltó módon szolgálom, és távol tartom magamat minden olyasfajta
viselkedéstõl, amely a sport, az egyesület vagy az egyesületi tagok rossz hírnevét keltenék.

•

Az NRHA H határozatait, döntéseit és szabályzatát elfogadom.

NRHA hivatalos bejegyzéseire szolgáló hely, kérjük üresen hagyni!

Beérkezett:_________________________Pecsét dátuma:_____________Tagsági#:_________
Feldolgozva:___________________________Kiküldve:________________________________
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