Getekend exemplaar aan uw leader te geven

REGLEMENT
VOOR DE
DEELNEMING
MOTIVATIE : Aangezien het aantal deelnemers is het belangrijk enkele punten te
melden waaraan de jonge fokkers zich moeten houden.
Het leven in gemeenschap betekent eerbied voor zichzelf, maar ook voor de anderen. Dit is
vanzelfsprekend, maar het moet niet vergeten worden.
Dit betekent o.a. dat de volgende punten gerespecteerd moeten worden.
1. Planning
Tussen de theoretische cursussen en de praktische oefeningen moeten de deelnemers niet blijven hangen,
zodat de planning ten besten gevolgd kan worden (zie syllabus).
2. Gastfamilie
Sommige van jullie worden vriendelijk in een gastfamilie ontvangen. Natuurlijk verdient deze familie een
minimum respect.
De deelnemers moeten noodzakelijk elke dag in hun gastfamilie slapen en de vastgestelde uren
respecteren. Uitzondering : Bij het vieruurtje van vrijdag zullen twee deelnemers per ploeg worden
aangewezen voor de nachwacht van vrijdag tot zaterdag en van zaterdag tot zondag. De naam van deze
personen zal aan het organisatie comite en aan de nacht surveillanten worden doorgegeven.
3. Clipping
Alleen de leider mag aan de vaars meewerken, met maar niet in plaats van de jongere! Als een deelnemer
betrapt wordt een ander dier te klippen dan zijn toegewezen vaars, zal hij automatisch de punten voor het
klippen verliezen. Dit geldt ook voor de deelnemer aan wie de vaars toegewezen is. Het oormerknummer en
catalogusnummer van de vaars worden daarom op de badge van de jongere gedrukt. Geen voorbereiding
(clipping) van de vaarzen zal toegelaten worden tussen 21 u. en 4 u. op straffe van terugtrekking van 10

punten voor de hele team.

4. Team prijs en individuele deelname aan de groep
De punten “Team prijs en individuele deelname aan de groep” die jullie krijgen is rekening gehouden met
jullie gedrag gedurende de praktische oefeningen en ook buiten de activiteiten. Je moet niet vergeten dat je
deel van een groep bent, en een afwijkende houding van één deelnemer kan dus negative gevolgen op de
hele ploeg hebben.
De deelname van elk lid van de ploeg zal genoteerd worden tijdens alle fasen van de voorbereiding van het
vaarskalf. Hierin zal ook rekening gehouden worden met de netheid, niet alleen op de stand maar ook op
het hele terrein. Strafpunten mogen afgetrokken worden wanneer de orders niet gerespecteerd worden.

5. Onderhoud van de plaats
De plaats die aan de Young Breeders toegewezen wordt moet onberispelijk schoon gehouden worden.
Hetzelfde geldt voor de andere plaatsen waar jullie zullen gaan werken. Een selectieve afvalinzameling zal
van toepassing zijn : GLAS - KARTON - ANDERE AFVAL en vuilzakken voor "andere afval" zullen ter
beschikking gesteld worden. Gelieve alles in de daartoe voorziene containers te deponeren. Er is ook een
aanhangwagen (of andere vastgestelde plaatsen) tot uw beschikking voor het vuile stro.
De show heeft een oppervlakte van meer dan 10ha, en vele exsposanten hebben vertrouwen in ons. Buiten
de openingsuren van de show moet jullie verblijven in de ruimtes die voor de EYBS gereserveerd zijn.
De toegang naar de tent en het monteren van de standen is slechts veroorlooft vanaf WOENSDAG 11:00 UUR.
Het is verboden om de structuur van de stand te wijzigen. De stands mogen slechts ingericht worden met
materiaal ter beschikking gesteld door de organisatie of wat u zelf heeft meegebracht. Maar u mag in geen
geval materiaal van andere exposanten lenen. Wat het parkeren betreft, het is verboden voor de tent te
parkeren of op de toegangswegen van de tentoonstelling. Graag de regels van de organisatoren
respecteren.
Slechts 2 jongelui per ploeg mogen in de tent bij de dieren overnachten, de nacht van vrijdag op zaterdag
en van zaterdag op zondag.
6. Materiaal




Voer, vorken en schoppen en andere nodige producten worden ter beschikking gesteld.
Het materiaal wat jullie ter beschikking krijgen gedurende de school moet in goede staat gehouden
worden en moet aan de einde van de school aan de verantwoordelijke persoon teruggeven worden.
Ook is er voor iedereen drinken tot zijn beschikking in het midden van de tent. Graag lege flessen
retourneren.

7. Waarborg
Een waarborg van 20 € per deelnemer zal gevraagd worden als garantie voor het geleende materiaal . Deze
zullen jullie zondag terugkrijgen bij het inleveren bij 1 van de instructeurs. (borstels, kruiwagen, nylon
haalster…).
8. Mediatisering
De foto’s en video’s on-line op de website www.eybs.eu en www.awenet.be zijn eigendom van AWE vzw en
mogen voor media-doeleinden gebruikt worden.
De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, adres, telefoon en e-mail adres) blijven bij AWE vzw in
bewaring met als doel de afhandeling van de wedstrijd. Conform de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, krijgt de deelnemer altijd gratis toegang tot zijn gegevens voor
correctie van onvolledige of foute informatie.
Door zijn inschrijving aan de EYBS aanvaardt de deelnemer dat zijn persoonlijke gegevens (naam, adres en
mail adres) door AWE vzw aan de verschillende sponsors voor commerciële doeleinden gegeven worden en
dat zijn naam gepubliceerd wordt in de tijdschriften, op het internet en de audiovisuele media.
We zijn er zeker van dat dit reglement door iedereen zal gerespecteerd worden en we danken U daarvoor bij
voorbaat.
Deze regelen niet naleven kan tot strafmaatregels lijden, en zelfs tot ontslag. Elk geval dat in dit reglement
niet voorgezien is wordt door het Organisatie Comité beoordeeld.
Het Organisatie Comité wenst U een aangenaam en leerzaam verblijf. Veel succes in uw praktische en
theoretische oefeningen.
Voor aanvaarding van dit reglement
NAAM : DE CRAENE Senne
Team : Flandres
DATUM & HANDTEKENING :

