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-أقر أنا الموقع أدناه بأن الخيل مسجل بسجالت انساب الخيل العربية وأن جميع البيانات المسجلة بالنماذج صحيحة وأتحمل كافة المسؤوليات
 ذات الصلة بالخيل المشاركه ونقبل دون أي إعتراض على األنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها لدى منظمة اإليكاهو ، وأقر بأنني قرأت 
وفهمت جميع القواعد المتعلقة بهذه  البطولة وكذلك اطلعت على  شروط وأنظمة منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية ( االيكاهو ).

 الكتاب االزرق لعام ٢٠٢٢  و أؤكد بأنه سيتم االفصاح عن وجود اي تعارض مصالح مع الحكام .

االفصاح عن تعارض المصالح
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هذا العرض يخضع لنظام وقوانين الهيئة االوربية لمسابقات جمال الخيل العربية األصيلة ”  االيكاهو “ و يجب تعبئة النموذج  بخط واضح لجميع البيانات المطلوبة 
                                                      فترة التسجيل خالل الفترة من ١٩  الى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م

رسوم االشتراك : ٨٠٥٠ لایر لفئات الخيل اعمار سنة بفئات االيكاهو  و ٥٧٥٠ لایر لباقي الفئات وكذلك فئات الخيل سعودية االصل والمنشأ ( شاملة الضريبة) 
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مالحظة هامة : سالمة الخيل طوال فترة التواجد بموقع العرض مسئولية المالك مسئولية كاملة وليس مسئولية المنظم
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