HWT-IHT - Avtal för bokning av djuranläggning

SVKV - FCI Traditional style - HWT-IHT
Arrangör:

SvKV - Svenska KroppsvallarKlubben

Beskrivning:

Hyra anläggning samt fårbesättning för HWT och eller IHT
Datum from:

Datum tom:

Anläggningens adress:

Antal vallbara djur lämpade
för FCI-Traditional Style:

Djurslag:

Exkluderade hundraser:
Senaste avbokn datum SvKV:

Senaste avboknings datum djurägare:

Minsta antal startande ekipage:
Djurägarens faktureringsvilkor:
Kostnad :

I kostnaden inkluderas

Toalett:

tillgång till:

Tillgång till parkering:

Kök:

Kopiator:

El samt utrymme för sekreteriat, lunch mm
Övrig överenskommelse:

SvKV sköter servering:

Djuranläggningen sköter servering:
Antal funktionärer som skall ha förtäring:

Signatur djurägare

Namnförtydligande

Signatur ansvarig SvKV

Namnförtydligande

Version 1
Sida 1(2)

OBS!! Viktig information
Detta avtal skall genom dialog mellan SvKV och djurägaren framarbetas och fyllas i innan annonsering kan
ske och domare kan bokas.
När båda parter är överens om alla detaljer samt datum skall avtalet signeras för hand av båda parter.
SvKV och djurägaren skall ha var sitt signerat exemplar av avtalet.
Utsättning av djur:
Djurägaren ansvarar alltid för utsättning av djuren samt tillgång till fållor och staket samt avspärrningar.
Utsättning av djur och kontroll av djurgrupper skall skötas så full kontroll finns på att djuren används max
så många ggr som är tillåtet och att de olika grupperna flyttas lugnt till och från startfållan utan stress.
Avskärmning mellan fållor och prov/tävlingsarea skall finnas.
Avbokningsregler SvKV: Endast av mycket tungt vägande skäl (pandemier, epedemier, sjukdom, alltför få
anmälda hundar etc) får domaruppdrag annulleras. Samma regel gäller gentemot djurägaren.
Vid avbokning senare än 14 dagar innan ersätter SvKV djurägaren för angiven kostnad för minimi antal
startande ekipage.
Senaste avboknings datum SvKV : anger det datum som SvKV senast kan lämna återbud utan att vara
betalningsskyldig gentemot djurägaren.
Senaste avboknings datum djurägare: anger det datum som djurägaren senast kan lämna återbud.
Faktureringsvilkor: anger när fårägaren tidigast kan fakturera SvKV.
Kostnad: Kostnad skall anges per/startande ekipage.
kostnad för förtäring för funktionärer skall anges separat och per person.
Sköter serveringen: Det är den som ansvarar för att fika, lunch under dagen finns till deltagare/funktionärer
och ev åskådare. Den ansvarige tar alla kostnader och intäkter för serveringen.
När djurägaren är ansvarig för serveringen skall kostnad för SvKV funktionärer specificeras per person
under kostnader.
Kostnad för förtäring för angivet antal funktionärer ersätts vid sen avbokning från SvKV's sida mot uppvisande
av inköpskvitto för råvaror.
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