شروط طلب تدريب خيل املركز بغرض املشاركة بسباقات السرعة للخيل العربية األصيلة
 -1أن يكون طالب التدريب مدرب معتمد لدى أحد أندية الفروسية باململكة.
 -2أن تكووون لوودى طالووب التوودريب بطاقووة عيوووية سووارية املفعوووة ومعتموود مووو أنديووة الفروسووية
باململكة.
 -3أن يكون لطالب التدريب أسطبل أو مربط معتمد ذو عنوان ثابت مسجل لدى املركز.
 -4أحيووار سووجل معتموود بالتوواري التوودريي لطالووب التوودريب موضووب بوون النتووا املسوجلة بأمسوون
مو النادي املنتسب إلين.
 -5اخليوول املعووار ملكيووة مركووز امللووز عبوودالعزيز للخيوول العربيووة األصوويلة بووديراب و

وو

لطالووب التوودريب التصوورب ب ووا إ وا و مووا أُع و ت ألةلووة و و ت ودريب ا واملشوواركة ب ووا ا سووباقات
السرعة .
 -6موود ااعووار سوونتة قابلووة للتمديوود وعل و طالووب التوودريب التقوودب بطلووب للتمديوود وود
تقل عو  15يوب مو أنت اء ارت ااعار وللمركز احل بقبوة أو راض الطلب.
 -7عل طالب التدريب تقديم الرعاية الكاملة للخيل املعار وتدريب ا وجت يز ا للمنااسة.
-8

و لطالووب التوودريب أسووتخداب اخليوول ا ا و مووا ةووت ااعووار ألةلوون و و التوودريب

واملشاركة ا سباقات السرعة للخيل العربية األصيلة اقط وعدب اانتاج من ا أو التشبية مطلقاً.
 -9للمركووز احلوو ا تفقوود اخليوول املعووار ا أي وقووت يوورا والتأكوود مووو صووتت ا وتوودريب ا
ومشاركت ا ا السباقات.

-10

يووتم نقوول اخليوول املعووار علوو نفقووة طالووب التوودريب بعربووات خاصووة ومناسووبة لنقوول

اخليل.
-11

شووعار الفووار وألوووان القمصووان مسووطولية طالووب التوودريب (مووم مراعووا اتبووا الشووروط

واألنظمة املتبعة ا السباقات املشار إلي ا).
-12

اجلوا ز اليت حتصل علي ا اخليل املعار تكون ح للمدرب.

-13

راووم تقووارير للمركووز بالسووباقات الوويت شووار ب ووا طالووب التوودريب والنتووا الوويت

حققت ا اخليل ا تلز السباقات ا ن اية كل موسم مو مواسم السباقات.
-14

للمركووز احلوو ا الغوواء ااعووار ا أي وقووت مووو سووريان املوود املتفوو علي ووا ا

حاة خالف طالب التدريب أي شرط مو الشروط املذكور .
-15

إعوواد اخليوول املعووار للمركووز مسووطولية طالووب التوودريب وعلوو نفقتوون وتعوواد بعربووات

خاصة باخليل العربية.
-16

ووتفا املركووز اقوون الكاموول ا مطالبوون طالووب التوودريب ا حوواة حوودو أضوورار

للخيل املعار نتيجة اا ماة وعدب تقديم الرعاية الالزمة هلا.
مت ااطال عل الشروط املدونة أعال وا م ماورد اي ا ا ماً خالياً مو الغرر أو الغلط وعلين مت التوقيم.
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