Informatie First Contest
Belangrijke Corona maatregelen

In verband met de Corona maatregelen hebben wij een aantal aanpassingen moeten doorvoeren
in onze eerste show. Wij verzoek iedereen zich aan de aanpassingen te houden.

- Geen publiek aanwezig! Bij iedere paard/ruiter combinatie mag 1 hulp meekomen. Er zullen 2
bandjes per paard uitgedeeld worden. Deze zijn verplicht te dragen en zal op gecontroleerd
worden.

- Tijdens de gehele show zijn mondkapjes verplicht. Dit geldt voor iedereen behalve voor de
ruiters en showmanship/ halter sessies. Zorg dat je deze voldoende bij hebt.

- Geen inschrijvingen/ bijschrijvingen na de sluitingsdatum van 17-8-2020. Er kan geen
ruiterwissel of klassen wissel gedaan worden. Er kan alleen nog maar gescratched worden bij
de doorman.

- Startlijsten, scoresheets en patterns zullen niet opgehangen worden. Deze komen online en via
de Whatsapp groep.

- Betalingen alleen via de bank. Deze moet voor 1 september binnen zijn. Gelieve per paard een
nieuwe banktransactie te gebruiken, onder vermeldingen van startnummer, paard en
ruiternaam.

- Startnummers worden alleen afgegeven indien er per bank betaald is.
- Gezondheidsformulier vooraf thuis in te vullen en deze inleveren bij het secretariaat. Deze zal
op facebook, website en whatsapp verstuurd worden. Daarna zullen de bandjes afgegeven
worden.

- Aankomst donderdag 17 september mogelijk tussen 15.00 en 21.00 uur. De showbak zal
geopend donderdag geopend zijn van 15.00 tot 20.00 uur. Hierna zal de paid time zijn.

- Er kan gekampeerd worden, echter zullen de douches gesloten zijn.
- Hou je aan de aanwijzingen van parkeren en horecagedeelte.
- Mocht de show niet doorgaan door Corona zal het volledige start geld teruggestort worden.
Mogen buitenlanders niet kunnen komen omdat hun regels aangescherpt worden, storten wij
ook het geld terug.
Natuurlijk verzoeken wij iedereen om zich aan de geldende RIVM richtlijnen te houden:
1,5 meter afstand
Was je handen regelmatig
Nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Bij klachten blijf je thuis

