TENTOONSTELLINGSREGLEMENT OUTDOOR ZWOLLE 2020
1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération
Cynologique Internationale.
2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
3. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch
Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
ORGANISATIE
4. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Organisatie Hondententoonstelling
Zwolle in opdracht van de K.C. Zwolle.
5. De tentoonstelling zal worden gehouden op 12 en 13 september 2020 op het terrein van de
K.C. Zwolle, Huub van Doornestraat 17, 8013 NR Zwolle.
6. De keuringen vinden plaats tussen 09.30 uur en 17.00 uur.
7. In de bevestigingsbrief, tevens entreebewijs, wordt vermeld hoe laat uw ras gekeurd zal
worden. U dient 45 minuten van tevoren aanwezig te zijn en 45 minuten na de keuring het
terrein weer te verlaten.
8. Prijzen: Bij het behalen van een kwalificatie wordt een rozet beschikbaar gesteld. Op deze
tentoonstelling kunnen voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de
Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
INSCHRIJVEN
9. Alleen naar waarheid ingevulde digitale inschrijfformulieren via het inschrijfprogramma
www.onlinedogshows.eu en waarvan het inschrijfgeld is voldaan worden in behandeling
genomen.
10. De hoogte van het inschrijfgeld kunt u vinden in het inschrijfprogramma.
11. Verzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw
akkoord met de gestelde regels.
12. Inschrijvingen dienen uiterlijk 5 september 2020 te zijn ontvangen. Het bestuur behoudt zich
het recht voor om de inschrijving te verlengen of eerder te sluiten.
RESTITUTIE
13. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld.
14. Bij een keurmeesterwissel, anders dan één van de aangekondigde keurmeesters, heeft de
exposant recht zijn inschrijving terug te trekken met restitutie van het door hem/haar
betaalde inschrijfgeld minus € 10,- administratiekosten.
15. Indien de organisatie de tentoonstelling, om welke reden dan ook, annuleert wordt het
inschrijfgeld geheel geretourneerd.
OVERIGE BEPALINGEN
16. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of
demonstratiehonden) moet men middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan
kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.
17. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd.
18. Honden die aan de oren en/of staart gecoupeerd zijn mogen niet aan de tentoonstelling
deelnemen.
19. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de
kampioenschappen en de partners.
20. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden
verhaald op de organisatie.

