
INSCHRIJVINGSFORMULIER:
===========================

STALLEN

 Ik wens  ….. stal(len) te huren voor het weekend (vanaf vrijdag 16u tot en met zondag 18u).
Prijs : 56 € per stal stro inbegrepen   

             STAL VOOR HENGST ja / nee aantal : ..........

WELKOMSTAVOND + MAALTIJD 

 Ja, ik wens te reserveren voor ..... personen voor de welkomstavond 
          Ik wens te reserveren voor …. Personen voor de avondmaaltijd (spaghetti 10€ pp) 

INTERNATIONALE CONNEMARA PONY SHOW :

 Ik wens deel te nemen aan de show met mijn pony(s)
Gelieve het bijhorende formulier (inschrijving show) in te vullen (de prijs per proef bedraagt 12€ )

AVONDMAAL

 Ik wens te reserven voor ...... personen voor de maaltijd van zaterdagavond (18€ pp)   

BEREDEN PROEVEN

 JA ik wens deel te nemen aan de bereden proeven (12€ per proef)
Gelieve het bijhorende formulier in te vullen (inschrijving bereden proef) 

IRISH BREAKFAST 

Ik wens te reserveren voor ….. personen voor het ontbijt (10€ pp koffie en thé inbegrepen)

Prijs Aantal Totaal
Stallen 56€ per stal 

Welkomstavond 10€ per persoon

Proeven in de hand 12 € per proef

Avondmaaltijd 18 € per persoon

Bereden proeven 12 € per proef

Irish breakfast 10€ per persoon

Plaats voor een tent 10 €

Electriciteit op de parking 10€

NAAM :    ………………………………………….
ADRES :………………………………………………………………………………
TELEFOON :……………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………………………………………………………

 Gelieve de vakjes aan te vinken en het aantal in te vullen, alsook het formulier zo snel mogelijk terug te mailen 
(of te sturen) naar het volgende adres : connemarashow@polilux.be
(postadres : Christa Duchamps – connemara show -  rue Joseph Renquin 38/b2 – 6600 Bastogne – Belgium) 

Inschrijvingen mogelijk ten laatste tot 10 september 2017 (+ 7 € per proef als u na 10/09/2017 wenst in te schrijven)

Betaling kann enkel via overschrijving – BE19 1430 9574 9512 – CHRISTA DUCHAMPS – BIC CODE : GEBABEBB – 
Banque Fintro 
Vergeet uw naam en de naam van uw pony niet te vermelden  

mailto:connemarashow@polilux.be


INSCHRIJVINGSFORMULIER  IN HAND KLASSE

NAAM PONY  ________________________________________________________________

GEBOORTEDATUM _____________________________________________________________

GESLAGHT ___________________________________________________________________________

STUDBOOKNUMMER ________________________________________________________

KLEUR  : _________________________________________________________________________

VADER : _________________________________________________________________________

MOEDER  : _______________________________________________________________________

FOKKER : ________________________________________________________________________

EIGENAAR : ____________________________________________________________________

ADRES ________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

TE KOOP   ja / nee

Voor de merries met veulen  :

Naan van het veulen  : _________________________________________

Geboortedatum  : __________________________________

Geslacht : ______________________________________________

Vader : ________________________________________________

TE KOOP    ja / nee

Gelieve een kopie van het paspoort op te sturen.

Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie en/of vragen.

Gelieve het formulier zo snel mogelijk in te vullen en  terug te mailen (of te sturen) naar het volgende 
adres : connemarashow@polilux.be
(postadres : Christa Duchamps – connemara show – rue Joseph Renquin 38/b2 – 6600 Bastogne – Belgïe)

Inschrijvingen mogelijk ten laatste tot 10 september 2017
+ 7 € per proef als u na 10/09/2017 wenst in te schrijven

mailto:connemarashow@polilux.be


INSCHRIJVINGSFORMULIER BEREDEN PROEF

NAAM PONY  ________________________________________________________________

GEBOORTEDATUM _____________________________________________________________

GESLACHT ___________________________________________________________________________

STUDBOOK NUMMER ________________________________________________________

KLEUR  : _________________________________________________________________________

VADER  : _________________________________________________________________________

MOEDER : _______________________________________________________________________

FOKKER :  ________________________________________________________________________

EIGENAAR :_____________________________________________________________________

ADRES :  ________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

RUITER  :____________________________________________________________

LEEFTIJD RUITER : ___________________________________

te koop ja / nee

  Bereden proef jonge pony’s

  Bereden proef jonge ruiters

  Bereden proef oudere pony’s  

 Springparcours  60/70cm

 Springparcours  80/90cm

Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie en/of vragen.

Gelieve het formulier zo snel mogelijk in te vullen en  terug te mailen (of te sturen) naar het volgende adres : 
connemarashow@polilux.be
(postadres : Christa Duchamps – connemara show – rue Joseph Renquin 38/b2 – 6600 Bastogne – Belgïe)

Inschrijvingen mogelijk ten laatste tot 10 september 2017
+ 7 € per proef als u na 10/09/2017 wenst in te schrijven

mailto:connemarashow@polilux.be


  


