Ringsekreterarinbjudan
Bekräftelse / Avtal

Ringsekreterares namn och postadress

Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress (OBS! PM skickas till denna e-postadress)

HÄRMED INBJUDS DU ATT TJÄNSTGÖRA VID:

Typ av show:

DATUM OCH PLATS:

£ Internationell £ Nationell £ Nordic Dog Show £ Inofficiell

£ Inomhus £ Utomhus

Arrangör
Adress

E-postadress

Arrangörens kontaktperson

Telefon

IFYLLES AV ARRANGÖREN

IFYLLES AV RINGSEKRETERAREN

Tjänstgöring för domare

Jag talar följande språk (förutom svenska)

Ras(er)
Ev. språkkrav från arrangören

Jag skriver följande språk (förutom svenska)

Boende ordnas av arrangören

£ Nej
£ Ja, på hotell
£ Ja, på vandrarhem
£ Ja, på annat sätt £ Enligt särskild överenskommelse
För att få boende krävs att ringsekreteraren bor mer än ............mil
enkel resa från utställningsplatsen.
Ersättning betalas enligt

£ Svenska Kennelklubbens resereglemente (läs mer på skk.se)
£ Särskild överenskommelse:
Arvode .................... kr

Ersättning betalas ut
Traktamente

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

£ I efterhand
£ Betalas ut

Jag arbetar helst som

£ Inkallande £ Skrivande £ Båda fungerar för mig
Jag tar gärna elev/aspirant. Jag har varit auktoriserad i 2 år eller mer och har
tjänstgjort vid mer än 5 officiella
utställningar de senaste 2 åren.
Ja
Nej

£

£

£ Ja, tack £ Nej, tack

Önskas P-biljett 			

Eventuella önskemål (Domare, ringsekreterarkollega, raser t.ex.)

£ Kontant
£ Betalas inte ut

£ Se bilaga för ytterligare information

£ Se bilaga för ytterligare information

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
• Arrangören skall så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång, dock senast 12 dagar innan utställningen, skriftligen
översända PM till ringsekreteraren.
• Endast av mycket tungt vägande skäl (sjukdom, alltför få anmälda hundar etc.) får ringsekreteraruppdrag annulleras. Inget arvode
betalas ut. Detta gäller såväl arrangör som ringsekreterare. Arrangör och ringsekreterare förbinder sig i övrigt att följa de regler som
Svenska Kennelklubben satt upp för ringsekreteraruppdrag.
• Ringsekreterare ska vara på plats senast 45 minuter innan bedömningen startar om inget annat avtalats.
• Samåkning ska om möjligt tillämpas.
UNDERSKRIFTER • ett exemplar återsändes till arrangören • ett exemplar behålles av ringsekreteraren

SKK T5 mars 18

Undertecknad ringsekreterare tackar: £ JA £ NEJ till ovanstående uppdrag.
Var vänlig översänd svar inom 15 dagar till arrangerande klubb.
Underskrift arrangör - ort och datum

Ifylles för hand

Underskrift ringsekreterare - ort och datum

Ifylles för hand

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.

RINGSEKRETERARES KONTAKTUPPGIFTER

Bilaga – ringsekreterarinbjudan
Bekräftelse / Avtal

YTTERLIGARE INFORMATION FRÅN ARRANGÖREN

YTTERLIGARE INFORMATION FRÅN RINGSEKRETERAREN

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

