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HIRDETMÉNY
A 2017. évi MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY kérelmek beadási határideje:
2017. február 28. (Galopp Versenytitkárság)
A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM nyomtatvány csak a pontos és hiánytalan kitöltés
esetén bírálható el. Amennyiben a kérelmező nem természetes , hanem jogi személy, úgy
azt is kérjük feltüntetni , mert jogilag a megjelölt kérelmezővel kerül kapcsolatba a Kincsem
Nemzeti Kft. központi elszámoló egysége.
A lovasoknál csak sportorvosi igazolás fogadható el és a balesetbiztosítások igazolásaként
pedig a megkötött szerződések másolatát kérjük leadni. Balesetbiztosítás kedvezőbb
lehetőségekkel!!! !Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 06/70 2540454, vagy 06/20 3202105

Az idomári engedély kérelmek mellé csatolni kell a vállalkozói igazolvány másolatát,
vagy az alkalmazotti viszony igazolását, ami alapvetően meghatározza a jogosultságokat.
Csak azoknak a kérelme kerül elbírálásra, akiknek nincs hátraléka a Versenyintézőség ill. az
Indító által kirótt pénzbüntetések tekintetében. A működési engedélyek kiadásával az
érintettek egyidejüleg elismerik, hogy a G.V.Sz, és az Általános Szabályok rendelkezéseit
magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.
Budapest, 2017. február 15.
Kincsem Nemzeti Kft.

HIRDETMÉNY
Nyomatékosan felhívjuk a T. Futtatók (lótulajdonos, bérlő) figyelmét, hogy új futtató
esetében a FUTTATÁSI SZERZŐDÉSEKET ÉS MELLÉKLETEKET, ill. a 2015 óta
Futtatási Szerződéssel rendelkezők esetében a Futtatási Szerződés MELLÉKLETEKET
pontosan kitöltve és aláírva, 2017. február 28-ig leadni szíveskedjenek a versenytitkárságra,
regisztrálás illetve adategyeztetés miatt.
Kizárólag a ló útlevéllel rendelkező versenylovak - a G.V.Sz.-ban és az Általános
Szabályokban leírtaknak megfelelően – futhatnak versenyben. A ló útlevélnek tartalmaznia
kell a tulajdonos aktuális adatait, ha bérlőként futtat, mellékletként a bérleti szerződést.

A ló útlevelekben szereplő adatokban történő változtatásokat (tulajdonos változás,
ivartalanítás, stb.) csak a Magyar Méneskönyv Vezetősége jogosult átírni, illetve azt
igazolni.
A Futtatási Szerződés megkötésével az érintettek egyidejüleg elismerik, hogy a G.V.Sz, és az
Általános Szabályok rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.
Budapest, 2017. február 15.
Kincsem Nemzeti Kft.
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