Funktionärsinbjudan
Bekräftelse / Avtal

£ Kommissarie £ Bestyrelse

Funktionärs namn och postadress

Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress

HÄRMED INBJUDS DU ATT TJÄNSTGÖRA VID:

DATUM OCH PLATS:

För kommissarie där uppdraget kan innefatta arbete före och efter utställningen gäller avtalet:
Från datum _________________
Typ av utställning:

Till datum _________________

£ Internationell £ Nationell £ Nordic Dog Show £ Inofficiell

£ Inomhus £ Utomhus

Arrangör
Adress

E-postadress

Arrangörens kontaktperson

Telefon

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
Uppdraget som funktionär
Att ha ett uppdrag som bestyrelseledamot eller kommissarie på ett utställningsarrangemang är ett stort ansvar. Det finns många regler och riktlinjer som du måste vara väl
förtrogen med. Läs mer på www.skk.se, under regler Utställnings- och championatregler och under funktionärsinfo.
Bestyrelsen som består av tre (3) ledamöter varav en ordförande är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande regler och riktlinjer. Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara närvarande på utställningsplatsen. Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel eller person i dennes hushåll får inte
anmäla eller visa hund på utställningen.
Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställningsbestyrelse.
En bestyrelseledamot måste ha adekvata kunskaper för att kunna ta emot eventuella protester samt svara på frågor från utställare, besökare och funktionärer.
Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande. Som kommissarie ingår även att vara insatt i lagar och ordnings- och räddningstjänstens regler och anvisningar i delar som berör arrangemanget.
Kommissarrien får inte visa hund vid utställningen.
I utställningskatalogen ska samtliga tre ansvariga bestyrelseledamöter, kommissarien samt CUA på utställningen publiceras. OBS! Det är viktigt att uppgifterna i katalogen
stämmer annars måste en rättelse finnas synligt uppsatt på utställningsplatsen.

IFYLLES AV ARRANGÖREN
Boende ordnas av arrangören

£ Nej

£ Ja, på hotell

Ersättning betalas enligt:
Ersättning betalas ut:

£ Ja, på vandrarhem £ Ja, på annat sätt

Arvode .................... kr/dag

£ I efterhand

£ Enligt särskild överenskommelse

Milersättning .................... kr/mil

£ Kontant

£ Se bilaga för ytterligare information

SKK T20 jan 2020

UNDERSKRIFTER • ett exemplar återsändes till arrangören • ett exemplar behålles av funktionären
Genom att underteckna detta avtal har jag tackat ja samt har jag tagit del av gällande Utställnings- och championatregler för att kunna
utföra uppdraget som bestyrelseledamot eller kommissarie.
Underskrift arrangör - ort och datum

Underskrift funktionär - ort och datum

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I tavling@skk.se I www.skk.se

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

FUNKTIONÄRS KONTAKTUPPGIFTER

