Nowe Dąbie, dnia 10.08.2022

V Czempionat Źrebiąt Holsztyńskich,
opis klaczy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zaprezentowania swojego przychówku
hodowlanego w Piątym Czempionacie Źrebiąt Holsztyńskich w Polsce. Czempionat
poprzedzony premiowaniem odbędzie się:

26.08.2022 o godz. 09:00 w miejscowości Nowe Dąbie
w Stadninie Koni Olimpia
(Nowe Dąbie 623, 89-210 Łabiszyn, kuj.-pom.)
Źrebięta będą oceniane przez Komisję Związku Holsztyńskiego, osobno w grupie
klaczek i ogierków. Najlepsze źrebięta zostaną odznaczone Premią Źrebięcą. Dodatkowo za
pierwsze 3 miejsca w danej grupie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Podczas premiowania zakończonego czempionatem będzie można także opisać
klacze 3-letnie i starsze oraz uzyskać wpis do Księgi Głównej.
Podczas V Czempionatu Źrebiąt Holsztyńskich w składzie komisji zasiądą:
- Dr. Stefanie Bergmann
- Arndt Ehlers
- Stephan Haarhoff
Obecny będzie również Pan Henryk Soboń, który wystąpi w charakterze tłumacza
języka niemieckiego ale i również, jako wybitny znawca koni sportowych, w roli
komentatora.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22.08.2022 na załączonym
poniżej formularzu, co ułatwi nam stworzenie katalogu źrebiąt.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, ewentualnie mailowy:
Tomasz Olszewski

+48 609 848 087

tomasz.olszewski.ml@interia.pl

Katarzyna Wolf

+49 4330599651

wolf@holsteiner-verband.de

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Informacje szczegółowe:







żniński, województwo kujawsko pomorskie. Przewidywane rozpoczęcie o godzinie
09:00.











Premiowanie odbędzie się w miejscowości Nowe Dąbie 623, 89-210 Łabiszyn, powiat

Koszt udziału w przeglądzie to 100 zł/źrebię (opłata organizacyjna) oraz dodatkowe
250 zł/boks.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr:
66 1020 1475 0000 8702 0333 3838
nie później niż do 22.08.2022 r. W tytule prosimy o podanie nazwiska
hodowcy/właściciela.



Klacze wraz ze źrebiętami mogą zajmować boksy od czwartku 25 sierpnia od godz.
15:00. Istnieje możliwość szybszego dowiezienia koni, w takim przypadku prosimy
o kontakt z organizatorem.



W związku z COVID-19 wszystkie wydarzenia tego typu muszą odbywać się zgodnie ze
środkami bezpieczeństwa wymaganymi przez władze i obowiązującymi regułami
w danym momencie. 



Ważna wskazówka dotycząca czipowania:
Prosimy wszystkich hodowców aby źrebięta przyjechały już zaczipowane. Natomiast
jak zawsze będzie istniała możliwość zaczipowania źrebiąt podczas premiowania.
Wówczas hodowca\właściciel otrzymuje formularz, za pomocą którego może zgłosić
numer czipa do związku. Jednak prosimy aby takie rozwiązanie traktować jako
wyjątkowe.

!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i właścicieli na
spotkanie integracyjne (grill), które odbędzie się 25 sierpnia od godz.
18.00 w miejscu, w którym odbywało się będzie premiowanie. Będzie to
rzadka okazja do rozmowy w spokojnej i miłej atmosferze!!!

ZGŁOSZENIE ŹREBIĘCIA

Niniejszym zgłaszam klaczkę/ogierka* ur. w dniu ......................
ojciec:

...............................

ojciec matki: ...............................

matka:

...............................

nr paszportu matki: ...............................

Właściciel (+ adres) i hodowca (jeśli różne osoby):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nr telefonu:
........................................................
E-Mail (opcjonalnie):
........................................................
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej w związku z organizacją II
Czempionatu Źrebiąt Holsztyńskich, opisu klaczy zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

* Niewłaściwe skreślić
Przesłanie niniejszych formularzy prosimy traktować jako WAŻNE, zgodnie z
zasadą IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ ;) !!!
Formularz prosimy przesłać drogą mailową do Katarzyny Wolf:
wolf@holsteiner-verband.de
W razie pytań nr telefonu do Katarzyny
Wolf: tel. +49 4330599651, fax: +49
431336142 lub do organizatora Tomasza
Olszewskiego: tel. +48 609848087

ZGŁOSZENIE KLACZY DO OPISU
Niniejszym zgłaszam klacz do opisu urodzoną w dniu .....................
o numerze paszportu ...................................
ojciec:

...............................

ojciec matki: ...............................

matka:

...............................

nr paszportu matki: ...............................

Właściciel (+ adres):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nr telefonu:
........................................................
E-Mail (opcjonalnie):
........................................................
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej w związku z organizacją II
Czempionatu Źrebiąt Holsztyńskich, opisu klaczy zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przesłanie niniejszych formularzy prosimy traktować jako WAŻNE, zgodnie
z zasadą IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ ;) !!!
Formularz prosimy przesłać drogą mailową do Katarzyny Wolf:
wolf@holsteiner-verband.de
W razie pytań nr telefonu do Katarzyny
Wolf: tel. +49 4330599651, fax: +49
431336142 lub do organizatora Tomasza
Olszewskiego: tel. +48 609848087

