
WEDSTRIJDREGLEMENT LAUREAAT REGELMATIGHEIDSCRITERIUM RCV 

 De wedstrijd vangt aan op 02/01/2017 en eindigt op zondag 15/11/2017 om 17.00 uur.

 Elke deelnemer is aangesloten (lidkaart) bij RCV.

 De betaling van de lessen gebeurt uitsluitend met geldige 10-beurten kaarten. (= alle gegevens ingevuld en ondertekend door An)

 Elke deelname aan een groepsles of privéles die afgerekend wordt met een 10-beurtenkaart telt mee; paard, pony of eigenaar speelt hierbij geen rol.

 Privé lessen of andere groepslessen en activiteiten die volledig of voor een deel betaald worden met deze kaart, zullen slechts meetellen voor 1 les, andere vakjes

zullen door An ongeldig gemaakt worden voor deze wedstrijd. (datum wordt doorgehaald)

 De kaarten moeten op naam van de deelnemer staan, de oorspronkelijke naam mag niet meer veranderd worden (=geen doorhalingen!). Kaarten met meerdere

titularissen worden niet weerhouden voor het laureaatschap maar kunnen wel ingediend worden voor een aandenken (= 5 volle kaarten).

 Iedere deelnemer houdt zijn eigen kaarten bij.

 Wie het meest geldig afgetekende kaarten (met zichtbare datum) kan voorleggen wordt de winnaar.

 Wanneer een halve kaart ingediend wordt krijg je hiervoor een nieuwe met dezelfde resterende waarde.

 De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubkampioenenviering.

 De kaarten worden ingediend in een gesloten enveloppe uiterlijk op zondag 23/11/2017 om 13.00 uur, er kan slechts 1 enveloppe per deelnemer ingediend 
worden. Ze zullen worden gecontroleerd door een jury bestaande uit 3 personen (An + Mario + een vrijwillig onafhankelijk persoon + de eigenaar van de kaarten). 
Het resultaat van de telling wordt genoteerd op een wedstrijdblad, meegedeeld aan de deelnemer en blijft verder geheim.

 De eventuele winnaar moet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking, zoniet gaat de eerste prijs naar de tweede in de stand, bij diens afwezigheid de derde enz.…

 De winnaar krijgt 3 gratis privélessen gegeven door An, een zadeldoek met de vermelding “Laureaat RCV 2017”, en een beker.

 De tweede prijs is 2 gratis privélessen gegeven door An. De derde prijs is 1 gratis privéles gegeven door An.

 Bij gelijke stand worden willekeurige data afgeroepen, getrokken door een onschuldige hand. Diegene die op bewuste dag deelnam aan de les is de winnaar.

 Voor alle deelnemers die minstens 5 volle kaarten hebben ingediend én aanwezig zijn op de uitreiking is er een leuk aandenken voorzien.

 Wanneer onregelmatigheden vastgesteld worden, wordt de deelnemer definitief uitgesloten voor verdere deelname.

 Door deel te nemen aan deze competitie verklaart de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

 Betwistingen worden behandeld door het bestuur van Ruiterclub Vrijgeweid vzw, tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

Opgemaakt te Zwevezele op 01/01/2017. 


