*LSEshw-1117*
Amateur/Youth-kilpailuvuokralomake (Amateur/Youth Showing Lease Form)
YÖN YLI -TOIMITUS AQHALLE: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • POSTIOSOITE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • FAKSI: 806-349-6412

AQHAN PITÄÄ OLLA REKISTERÖINYT TÄMÄ VUOKRASOPIMUS ENNEN KUIN HEVOSELLA VOIDAAN KILPAILLA.

HEVOSEN NIMI (AQHALLE REKISTERÖITY NIMI)

AQHAN REKISTERINUMERO

YLLÄ MAINITTU ON VUOKRATTU SEURAAVALTA TAHOLTA:
OMISTAJAN NIMI

OMISTAJAN AQHA-JÄSENNUMERO

OMISTAJAN OSOITE (POSTITOIMIPAIKKA, OSAVALTIO/MAAKUNTA, MAA, POSTINUMERO)

OMISTAJAN PUHELINNUMERO PÄIVISIN

TAHOLLE:

VUOKRAAJAN NIMI (VUOKRAAJAN ON OLTAVA YKSITYINEN, EI YRITYS, SÄÄTIÖ, OSAKEYHTIÖ JNE.)

VUOKRAAJAN AQHA-JÄSENNUMERO

VUOKRAAJAN POSTIOSOITE(POSTITOIMIPAIKKA, OSAVALTIO/MAAKUNTA, MAA, POSTINUMERO)

VUOKRAAJAN PUHELINNUMERO PÄIVISIN

VUOKRAN VOIMASSAOLOAIKA (OLTAVA VÄHINTÄÄN 1 VUOSI)

AJANJAKSOLLA,
JOKA ALKAA

JA PÄÄTTYY

KUUKAUSI

PÄIVÄ

VUOSI

KUN ALLEKIRJOITAT:
• Sitoudut noudattamaan kaikkia AQHAn sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien muun muassa

säännöt SHW220, SHW225, SHW235 ja SHW240.
•
Ymmärrät, että AQHA hyväksyy kullakin hetkellä kullekin hevoselle vain yhden
kilpailuvuokrasopimuksen.
•
Ymmärrät, että jotta hevosella voidaan kilpailla kilpailuvuokrasopimuksen mukaisesti,
vuokraajan on vastattava seuraavista hevosen hoitoon liittyvistä kuluista: majoitus, ruokinta,
tavanomaiset kengityspalvelut ja tavanomaiset eläinlääkärin palvelut.
• Ymmärrät, että kilpailuvuokrasopimuksen voimassaoloaikana vain vuokraaja ja vuokraajan
LÄHISUKULAISET saavat kilpailla hevosella. Vuokraajan valmentaja voi myös kilpailla
hevosella sopimuksen voimassaoloaikana, mutta vain Open-divisioonan kilpailuissa.
Vuokrasopimuksen voimassaoloaikana muut oikeutetut kilpailijat voivat kilpailla hevosella vain
Open-divisioonan, Level 1 ja/tai Rookie-luokissa.
• Ymmärrät, että vuokrasopimuksen voimassaolo on vähintään yksi vuosi ja että vuokrasopimus
myönnetään vain yksityiselle henkilölle. Jos vuokrasopimus irtisanotaan jostain syystä ennen yhden
vuoden vähimmäisajan päättymistä, hevosella voi kilpailla vain Open-divisioonan, Level 1 ja/tai Rookieluokissa, kunnes vuokrasopimuksen alkuperäisestä alkamispäivämäärästä on kulunut vuosi (paitsi
sikäli kuin World Championship Show’n kansainvälistä vuokrausta koskevista säännöissä määrätään).

VUOSI

• Ymmärrät, että AQHA EI hyväksy tai tunnusta kilpailuvuokrasopimusta, joka on solmittu
muussa kuin säännössä SHW240 mainitussa tarkoituksessa. Kilpailuvuokrasopimus EI
etenkään oikeuta vuokraajaa tai vuokraajan edustajaa allekirjoittamaan kasvattajan sopimusta/
sopimuksia, orin siitosraportteja tai hevosen rekisteröintihakemuksia. LISÄKSI:
• Ymmärrät, että kilpailuvuokrasopimuksen voimassaoloaikana AQHA ei kirjaa sen solmimisen
jälkeen tapahtuneita omistajanvaihdoksia, ennen kuin kilpailuvuokrasopimus on päättynyt.
•
Ymmärrät, että kilpailuvuokrasopimus voidaan irtisanoa ilman kilpailurajoituksia ennen
yhden vuoden vähimmäisvoimassaolon vaatimuksen täyttymistä, jos vuokraaja kuolee, tai
vuokrasopimuksen irtisanomisesta aiheutuvaa 1 000 USD:n rangaistusmaksua vastaan.
Vuokra-aikana ansaittuja pisteitä ei huomioida valittaessa mitään vuokrasopimuksen
päättymisen jälkeistä World Show tai Year End Awards -palkintoa.
• Ymmärrät, että jos vuokraaja täyttää hevosella AQHA World Show’n -osallistumisvaatimukset ja
aikoo kilpailla hevosella siellä, kilpailuvuokrasopimuksen PITÄÄ olla voimassa ja rekisteröitynä
AQHAaan, kun vuokraaja (1) ilmoittaa hevosen World Show’hun ja (2) kilpailee hevosella World
Show’ssa. Jos kilpailuvuokrasopimus umpeutuu ennen yllä mainittuja aikoja, tarvitaan uusi
kilpailuvuokrasopimus.

VUOKRAAJAN ALLEKIRJOITUS / PÄIVÄMÄÄRÄ

ALAIKÄISEN VANHEMMAN/HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS / PÄIVÄMÄÄRÄ

ALAIKÄISEN VANHEMMAN/HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS / PÄIVÄMÄÄRÄ

(käsittely kestää enintään 5 arkipäivää)

Nykyisen Amateur- tai Youth-jäsenen
vuokramaksu:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 USD

SEKKI

MAKSUMÄÄRÄYS

AMERICAN EXPRESS

JOS MAKSAT LUOTTOKORTILLA, TÄYTÄ SEURAAVAT TIEDOT:

MASTERCARD

AQHAn Amateur-jäsenyyttä (maksu kattaa vuokramaksun ja
maksun 1 vuoden Amateur-jäsenyydestä; sen ohessa pitää
lähettää asianmukaisesti täytetty Amateur-jäsenyys
hakemus): .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165 USD

VIIM. VOIMASSAOLOPÄIVÄ (KKVV)

PUHELINNUMERO PÄIVISIN



Vuokramaksu henkilöltä, joka ei ole jäsen ja joka hakee AQHAn
Youth-jäsenyyttä (maksu kattaa vuokramaksun ja maksun
1 vuoden Youth-jäsenyydestä; syntymäaika ilmoitettava)
___________ /___________ /___________): .  .  . 120 USD
VALINNAINEN
Jäsen
Erikoiskäsittelymaksu 2 päivän toimituspalvelusta 100 USD

Tämä maksu on tavallisen maksun lisäksi. Kirjoita ”RUSH” kirjekuoren päälle.

VISA

KORTIN NUMERO

 Vuokramaksu henkilöltä, joka ei ole jäsen ja joka hakee



PÄIVÄ

OMISTAJAN ALLEKIRJOITUS / PÄIVÄMÄÄRÄ

MAKSUT: maksuja saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



KUUKAUSI

KORTINHALTIJAN NIMI

KORTINHALTIJAN ALLEKIRJOITUS

POSTINUMERO LASKUTUSTA VARTEN

LUOTTOKORTILTA LASKUTETAAN VALITTUJEN JA SOVELTUVIEN MAKSUJEN TÄYSI SUMMA.

ÄLÄ LÄHETÄ KÄTEISTÄ • VAIN YHDYSVALTAIN VALUUTTA HYVÄKSYTÄÄN
BAR CODE *LSEshw-1117*

FORM 310-20-208 AMA-YTH SHOWING LEASE FOR TRANSLATION PURPOSES 8-12-2020

SHW240. AMATEUR- JA YOUTH-JÄSENET, JOTKA KILPAILEVAT VUOKRATUILLA HEVOSILLA
Amateur- ja Youth-jäsenet voivat kilpailla vuokratuilla hevosilla seuraavien ehtojen täyttyessä:
SHW240.1 – Ennen kuin vuokraaja (Amateur tai Youth) kilpailee vuokratulla hevosella, AQHAn on pitänyt vastaanottaa ja
rekisteröidä kilpailuvuokrasopimus.
SHW240.2 – Vuokraajan on vastattava seuraavista hevosen hoitoon liittyvistä kuluista: majoitus, ruokinta, tavanomaiset
kengityspalvelut ja tavanomaiset eläinlääkärin palvelut.
SHW240.3 – Kilpailuvuokrasopimuksen voimassaoloaikana vain vuokraaja ja vuokraajan LÄHISUKULAISET saavat kilpailla
hevosella. Vuokraajan valmentaja voi myös kilpailla hevosella sopimuksen voimassaoloaikana, mutta vain Open-divisioonan
kilpailuissa. Vuokrasopimuksen voimassaoloaikana muut oikeutetut kilpailijat voivat kilpailla hevosella vain Open-divisioonan,
Level 1 ja/tai Rookie-luokissa.
SHW240.4 – Vuokrasopimuksen voimassaolo on vähintään yksi vuosi, ja vuokrasopimus myönnetään vain yksityiselle henkilölle.
Jos vuokrasopimus irtisanotaan jostain syystä ennen yhden vuoden vähimmäisjakson päättymistä, hevosella voidaan kilpailla
vain Open-divisioonan, Level 1 ja/tai Rookie-luokissa, kunnes vuokrasopimuksen alkuperäisestä alkamispäivämäärästä on
kulunut vuosi, paitsi sikäli kuin World Championship Show’n kansainvälistä vuokrausta koskevissa säännöissä määrätään.
SHW240.4.1 – Kilpailuvuokrasopimus voidaan irtisanoa ilman kilpailurajoituksia ennen yhden vuoden vähimmäisvoimassaolon
vaatimuksen täyttymistä, jos vuokraaja kuolee, tai vuokrasopimuksen irtisanomisesta aiheutuvaa 1 000 USD:n
rangaistusmaksua vastaan. Vuokra-aikana ansaittuja pisteitä ei huomioida valittaessa mitään vuokrasopimuksen päättymisen
jälkeistä World Show tai Year End Awards -palkintoa.
SHW240.5 – Yhdelle hevoselle hyväksytään kulloinkin vain yksi kilpailuvuokrasopimus.
SHW240.6 – Kilpailuvuokrasopimus ei oikeuta vuokraajaa tai vuokraajan edustajaa allekirjoittamaan kasvattajan sopimusta/
sopimuksia, orin siitosraportteja tai hevosen rekisteröintihakemuksia.
SHW240.7 – Kilpailuvuokrasopimuksen voimassaoloaikana sen voimaantulon jälkeisiä omistajanvaihdoksia ei rekisteröidä,
ennen kuin kilpailuvuokrasopimus on päättynyt.
SHW240.8 – Jos vuokraaja läpäisee hevosella AQHAn World Show’n osallistumisvaatimukset ja aikoo siellä kilpailla hevosella,
kilpailuvuokrasopimuksen pitää olla voimassa ja rekisteröitynä AQHAan, kun vuokraaja (a) ilmoittaa hevosen World Show’hun
ja (b) kilpailee hevosella World Show’ssa. Säännön SHW240.4 mukaisesti: jos kilpailuvuokrasopimus umpeutuu ennen yllä
mainittuja aikoja, tarvitaan uusi kilpailuvuokrasoimus.

BAR CODE *LSEshw-1117*

FORM 310-20-208 AMA-YTH SHOWING LEASE FOR TRANSLATION PURPOSES 8-12-2020

