DEMANDE DE LICENCE POUR L' ANNEE
VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET JAAR
20..
Gentleman-Rider/ Cavalière

Nom/Naam:

Prénom/Voornaan:

Adresse/Adres:

Tel/ GSM:

e-mail:

Date de Naissance/ Geboortedatum:
Profession ou études suivies/ Beroep of gevolgde studies:
Nombre de victoires/ Aantal overwinningen: PlatiVlak:
Obstacles/Hindernisrennen:
Le soussigné déclare sur l'honneur
- ne pas être rémunéré pour la monte ou l'entrainement de chevaux de courses, ni
être salarié ou bénéficier d'avantages dans tin centre d'entraînement de chevaux de
course;
- n'avoir jamais été titulaire d'une licence d'apprenti, de jockey ou d'entraineur.
De ondergetekende verklaart op eer
- niet betaald te worden voor zijn rijden of het trainen van renpaarden, noch bezoldigd
te zijn door of voordelen te ontvangen van een trainingscentrum voor renpaarden;
- nooit houder te zijn geweest van een vergunning van jockey, leerling-jockey of
trainer.

Signature/Handtekening:
La demandé doit être transmise à la FBCH-Galop par courrier ordinaire, fax ou e-mail..
Une première demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance, d' un extrait de casier
judiciaire, d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport dans le cadre d’une compétition
récent établi par un médecin du sport agréé, d'une attestation d'un entraineur agréé certifiant la possession des
qualités nécessaires pour monter en course et de montant de la cotisation applicable. Une autorisation des
parents, du tuteur on du représentant légal doit également être jointe pour les candidats mineurs.
Pour La demande annuelle de renouvellement ii suffit de joindre tin certificat médical confirmant l'aptitude
physique pour le sport hippique de compétition et le montant de la cotisation.
De aanvraag moet per gewone postzending, fax of e-mail aan de BFP-Galop overgemaakt worden.
Een eerste aanvraag moet vergezeld zijn van een uittreksel uit de geboorteakte, een recent sportmedisch
getuigschrift uitgereikt door een erkende sportarts waaruit de fysische geschiktheid voor het actief beoefenen van
hippische sporten blijkt, een certificaat van een geaggregeerde trainer waaruit de bekwaamheid om in rennen te
rijden blijkt en het inschrijvingsgeld. Daarbij moet ook, voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de
ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers, gevoegd worden.
Voor de jaarlijkse hernieuwing volstaat het bij voegen van een recent medisch getuigschrift waaruit de fysische
geschiktheid voor het actief beoefenen van hippische sporten blijkt en het inschrijvingsgeld.

