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رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

2019  مارس14-16 - الدولية لجمال الخيل العربية
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Horse Owner Details

بيانات المالك

Name:

:أسم المالك

Mobile:

: رقم الهاتفStud:

Fax:

:أسم المربط

: فاكسEmail:

:البريد اإللكتروني

Bank Name:

:أسم البنك

Bank Account No.:

:رقم الحساب

Beneficiary Name:

:أسم المستفيد

IBAN No.:

:رقم اآليبان

Registration & Fees
Registration start from Monday 11th of February 2019,
till Thursday 21 of February 2019
st

Entry Fees: BD 100

التسجيل والرسوم
 ولغاية يوم2019  فبراير11 التسجيل يبدأ من يوم األثنين
2019  فبراير21 الخميس
 دينار بحريني100 :رسوم اإلشتراك في البطولة
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Bank Details

معلومات الحساب

Requested Documents

البيانات المطلوبة

Account Name: Bahrain Equestrian Association, P.O Box 90200
Account No.: 100000010275
Bank Name: BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT
Bank Address: 43 Goverment Avenue, P.O Box 597, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973-17223388 - Fax: +973-17229822
IBAN No.: BH26 BBKU 0010 0000 0102 75
Swift Code: BBKUBHBM

- copy of id of the person who can sign and of the horse
owner
- copy of horse identification
- copy from pasport and copy of horse vaccination record
- copy of fees payment evidence
- note: any uncompleted form will be rejected

Show Classes List

 صورة من هوية المالك والشخص المفوض بالتوقي�ع صورة من األوراق الثبوتية للخيل صورة من جواز سفر الخيل وسجل التطعيمات صورة من اشعار السداد لرسوم المشاركة سيتم رفض أي نموذج مشاركة غير مستوفي البيانات:مالحظة
الكاملة

فئات الخيل المشاركة

CLASS 1

Fillies (1 year old)		

born between 01-01-2018 – 30.06.2018

CLASS 3

Fillies (3 years old)		

born between 01.01.2016 – 31.12.2016

CLASS 2
CLASS 4
CLASS 5
CLASS 6
CLASS 7
CLASS 8
CLASS 9

CLASS 10
CLASS 11
CLASS 12

Fillies (2 years old)		
Mares (4 – 6 years)		
Mares (7 – 9 years)		

Mares (10 years & over)
Colts (1 year old)		

Colts (2 years old)		
Colts (3 years old)		
Stallions (4 – 6 years)		
Stallions (7 – 9 years)		

Stallions (10 years & over)

born between 01.01.2017 – 31.12.2017
born between 01.01.2013 – 31.12.2015
born between 01.01.2010 – 31.12.2012
born before 01.01.2010

born between 01-01-2018 – 30.06.2018
born between 01.01.2017 – 31.12.2017
born between 01.01.2016 – 31.12.2016
born between 01.01.2013 – 31.12.2015
born between 01.012010 – 31.12.2012

born before 01.01.2010
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Entered Horses

بيانات الخيل المشاركة

الفئة

األم

األب

تاريخ الميالد

رقم التسجيل

أسم الخيل

Class

Dam

Sire

Date of Birth

Reg. No.

Horse Name

أقر أنا الموقع أدناه بأن جمي�ع البيانات المسجلة بالنماذج صحيحة وأتحمل كافة المسؤوليات ذات الصلة بالخيل المشاركه ونقبل دون أي إعتراض على األنظمة والقوانين والتشريعات
 وأقر بأنني قرأت وفهمت جمي�ع القواعد المتعلقة بهذه البطولة وكذلك اطلعت على شروط وأنظمة منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل، المعمول بها لدى منظمة اإليكاهو
. وبالنسبة لمشاركتي في هذه البطولة أؤكد عدم وجود أي تعارض مصالح مع الحكام2018  الكتاب االزرق لعام.) العربية ( االيكاهو
I, hereby undersign assure that the information given in all the documents are correct. I, the undersigned hold entire responsibility for the horse/s entered and
I accept without objection the rules and regulations of ECAHO. Furthermore, I declare that I have read and understood all the rules concerning this Show (see
Show Schedule and Blue Book 2018). I also declare that I don’t have any conflict of interest of myself and/or my employees with any judge.

Name:
Date:

:األسم
: التاريخSignature:

:التوقي�ع
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Application For Visa to Kingdom of Bahraon

طلب تأشيرة دخول لمملكة البحرين

Owner or Entities:

:الجهة أو المالك

Country of Arrival:

:بلد القدوم

Number of Persons:

:عدد األشخاص

VISA Details:

:بيانات التأشيرات المطلوبة

تاريخ الميالد

الجنسية

األسم باللغة االنجليزية

األسم باللغة العربية

Date of Birth

Nationality

Name in English

Name in Arabic

Please attached the passport copy of
the persons specified above

يرجى أرفاق صور جوازات األشخاص
المحددين أعاله

Name:
Date:

:األسم
: التاريخSignature:

:التوقي�ع

