
Hírös Magyar Rottweiler Egyesület (HMRE) 

OLIVER NEUBRAND  
B+C SZEMINÁRIUM 

2019.10.05-06. Jakabszállás (AERO Hotel) 

 

Dátum:…………………………    Aláírás:…………………………………… 
 

A szeminárium fő támogatója: 
Magyar Ebtenyésztők Országos  

Egyesületeinek Szövetsége (MEOESz)! 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019.szeptember 23. 

 
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 

-Teljesen kitöltött és aláírt jelentkezési  lap 

-A részvételi díj befizetésének igazolása 

-Amennyiben kutyával együtt történik a jelentkezés akkor az eb érvényes oltási könyvének másolata 

A RÉSZVÉTELI DÍJ,  mely tartalmaz mindkét nap egy bőséges ebédet: 

KUTYÁVAL: 26 000,- Ft / 1 fő&1 kutya 

KUTYA NÉLKÜL: 19 000,- Ft / fő 

FIGYELEM! A JELENTKEZÉSI LÉTSZÁM LIMITÁLT melynek száma:  

Kutyával: 15  fő  , kutya nélkül: 40 fő! 

Aki 2 vagy több kutyával jelentkezik az a részvételi díjból, a részvételi díjakból 

egyenként, 10% kedvezményben részesül! 

A Hírös Magyar Rottweiler Egyesület tagjai a fenti részvételi díjakból 10% 

kedvezményben részesülnek! 

A fenti 2 kedvezmény nem vonható össze! 

 

JELENTKEZÉSI  LAP 

Kérjük hogy olvashatóan,  nagybetűvel vagy géppel kerüljön kitöltésre! 
Amennyiben a nevezési lap hiányosan kerül kitöltésre, a szükséges dokumentumok nincsenek csatolva 

illetve a nevezési díj nem kerül befizetésre úgy a nevezést nem áll módunkban elfogadni! 

 

A részvételi díjat BANKI ÁTUTALÁS esetén az alábbi 

bankszámlára szükséges befizetni: 

HÍRÖS MAGYAR ROTTWEILER EGYESÜLET 

OTP Bank Nyrt.: 11732002-21413036 

IBAN: HU09 1176 3323 6766 5888 0000 0000 

SWIFT/BIC: OTPVHUHB 

JELENTKEZÉSI CÍM POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ:  

Hírös Magyar Rottweiler Egyesület, 6001 Kecskemét, PF.:342.  
 

NEVEZNI E-MAIL-BEN a hirosrottweiler@gmail.com  email címen lehetséges! 

Nevezni KIZÁRÓLAG postai úton a fenti levelezési címre, E-mail-ben a fenti email címen vagy 

személyesen  Fekete László, elnöknél van lehetőség! 

  

A részvételi díjat POSTAI befizetés esetén az alábbi címre 

szükséges befizetni: 

HÍRÖS MAGYAR ROTTWEILER EGYESÜLET 

6001 Kecskemét, PF.:342. 

Postai nevezés ugyanezen levelezési címen 

lehetséges! 

mailto:hirosrottweiler@gmail.com


Hírös Magyar Rottweiler Egyesület (HMRE) 

OLIVER NEUBRAND  
B+C SZEMINÁRIUM 

2019.10.05-06. Jakabszállás (AERO Hotel) 

 

Dátum:…………………………    Aláírás:…………………………………… 
 

A szeminárium fő támogatója: 

 Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége 

(MEOESz)! 

 

Jelentkező neve*:…………………………………………………………………………………….... 

Lakcíme**: ………………………………………............................................................................. 

Email címe és telefonszáma***: 

Kutyával történő jelentkezés esetén az alábbiakat is kérjük kitölteni: 

Kutya neve: ……………………………………………………………………………………………. 

Fajtája: ………………………………………......... Születési időpont: ……………………….. 

Törzskönyvi szám: ……………………………….Chipszám: ……………….......................... 

Apja neve: ……………………………………………………………………………………………... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………............... 

Tenyésztő neve*:……………………………………………………………………………………… 

Tulajdonos neve*:…………………………………………………………………………………… 

Tulajdonos lakcíme**: ……………………………………………………………………………..... 

Tulajdonos email címe és telefonszáma****: …………………………………………………… 

 

*: A jelentkező , tenyésztő  és a kutya tulajdonosa nevének megadása a beazonosítást, nyilvántartásba vételét 

segíti. Ezen személyes adatokat az Egyesület, mint adatkezelő a vizsga napjától számított 5 évig kezeli 

szerződés teljesítése alapján. Az adatok megadása nélkül nem érvényes a jelentkezés.  

**:A jelentkező illetve a tulajdonos lakcímének megadása a beazonosítást, nyilvántartásba vételét segíti. Ezen 

személyes adatokat az Egyesület, mint adatkezelő a vizsga napjától számított 5 évig kezeli szerződés teljesítése 

alapján. Az adatok megadása nélkül nem érvényes a jelentkezés 

***: A jelentkező illetve tulajdonos  telefonszámának, e-mail címének megadása a kapcsolattartást segíti, 

amelynek megadása nem kötelező, azt az érintett önkéntes hozzájárulása alapján Egyesületünk a hozzájárulás 

visszavonásáig, illetve a rendezvény napjától számított 1 hónapig őrzi.  

Kérjük hogy a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt a jelentkezési határidőig 

részünkre elküldeni szíveskedjenek.  A jelentkezést csak a teljes nevezési díj befizetése mellett fogadjuk el! 

Helyszíni jelentkezésre illetve fizetésre nincs mód. Nevezési díjat vissza nem térítünk! 

Kérjük , hogy a részvételi díj befizetése a jelentkező/tulajdonos neve alatt történjék. Kutyával történő jelentkezés 

esetén belépéskor a kutyák oltási bizonyítványát fel kell mutatni. A kutyák által okozott, minden néven nevezendő 

kárért a tulajdonos illetve a felvezető felel!  . 

A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező/résztvevő felelősséget vállal a kiállítási szabályzat és az egyéb 

jogszabályi előírások betartására.   

Alulírott  jelentkezésemmel kötelezem magam a részvételi díj egyidejű befizetésére. Jelentkezésemmel 

hozzájárulok ahhoz hogy a rendezvény során elkészült képek , videók amelyeken saját magam illetve az általam 

felvezetett és/vagy az én tulajdonomban lévő eb is szerepel, a rendező szervezet  különböző internetes felületein 

illetve egyéb megjelenési felületein közzétételre kerüljenek 


