Jachthoorn Stage te Chassart
Met FITF label
Deze stage zal in het bijzonder bieden: tweede stem, Basse, radoux, tons bouchés, ton de
vènerie evenals klassen ontworpen voor beginners.

Astrid en Tanguy Dumont de Chassart
nodigen U uit om mee te delen
van 24 APRIL tot 26 APRIL 2020
aan de jachthoorn stage die georganiseerd word door de BJF-FTB in het kasteel van
Chassart
Rue de Chassart, 7 te 6221 Saint-Amand

Aankomst van de stagiaires op vrijdag vanaf 17uur voor de moulinette. Avondmaal
in het kasteel.
Slaapplaatsen worden voorzien door de leden van Chassart-Courant, door de familie
Dumont de Chassart en vrienden.
Al de maaltijden worden allemaal samen in het kasteel genomen.
De vrijdag eindigt de dag rond 17uur met een concert gegeven door de stagiaires
gevolgd met de receptie samen met de familie leden en de gastheren.
De prijs is 120€ voor de leden van de BJF en de FITF en 140€ voor de anderen (cheques
niet geaccepteerd)

De betaling geldt voor inschrijving. Beperkte plaatsen!
Inschrijvingsformulier op de website: http://www.ftb-bjf.org/

Bankrekening nummer: BE27 3600 1778 6873 – BIC-BBRUBEBB
van de vzw Belgische Jachthoorn Federatie

Inschrijving formulier voor de jachthoornstage in Chassart
Van 24 APRIL tot 26 APRIL 2020

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………....
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Post Code: ………………………………………………………………………………………………………………….
Stad: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer en/of GSM: …………………………………………………………………………………………
Geboorte datum: …………………………………………………………………………………………………………
Groep/Vereniging: ………………………………………………………………………………………………………
Kategorie BJF/FITF: ……………………………………………………………………………………………………
/ Basse
Keuze : Tweede stem
(Multi keuzes mogelijk)

/ Radoux

/ Tons bouchés

/ Ton de vènerie

/ Debutant

Algemene Voorwaarden
Een enkele fiche per deelnemer.
Als het aantal stagiaires bereikt is, kunnen de organisatoren de inschrijvingen afsluiten. De deelnemers die al
betaalt hebben maar die jammer genoeg niet zou kunnen meedelen aan de stage, door het te grote succes,
zullen terug betaalt worden.
De inschrijving wordt gevalideerd na de inkomst van de totale som.
De dranken zijn betalend.
In geval van afwezigheid van de stagiaire zal de som niet terugbetaald worden.
De dieren worden niet aanvaard, behalve speciale vergunning van de eigenaars.
Watervlakken niet onder bewaking.
Het verblijf wordt gegarandeerd door Uw eigen verzekering “wettelijke aansprakelijkheid”.
Iedere deelnemer deelt mee aan al de lessen die in de programma vastligt en verbindt zich ertoe om de

vastgestelde organisatie te eerbiedigen onder andere: de uren van de maaltijden, de lessen,
de slaapplaatsen die aangegeven werden, de omgeving te respecteren enz.….
Datum

Handtekening (van de ouders voor minderjarigen)

Prijs: 120€ voor de leden van de BJF – 140€ voor anderen (cheques niet geaccepteerd). De betaling geld als
inschrijving!
Op de bankrekening: BE27 3600 1778 6873 - BIC-BBRUBEBB van de vzw Belgische Jachthoorn Federatie
Inschrijvingsadres: Bénédicte Dumont de Chassart, Rue au Bois 2 te Houtain-Le-Val
Inlichtingen en GSM nummer tijdens de stage: Bénédicte Dumont de Chassart 0032(0)474/ 81 74 75
E-Mail adres: bjf.ftb@gmail.com
Te voorzien: lakens, badlakens. U slaapt bij particulieren.
Adres van de stage: Château de Chassart rue de Chassart, 7 te 6221 St Amand. Op de hoogte van Marbais of
Villers-Perwin de panelen REDEBEL volgen GPS: lat 50.5151, long 4.50453.

