
Schill dagar Stralsund 01.-03.09.2023
 registrering  

 Namn på gruppen/klubben:  

adress:  

telefon:    

  Ansvarig / chef :   

adress:  

  telefon:     

   E-Mail:     

ankomstdatum:    avgångsdatum: 

deltagande  :  vid bivacken i strid  

boende i  :  Fördelning av deltagare:  

  bivacken   Civila skådespelare

  privat boende                                                        ensam skådespe lare

  dagsgäst    preussiska trupper

  Napoleonska trupper

VIKTIG!  Av  organisatoriska och försäkringsskäl,  registreringen  och  lämna  in  en  ifylld  namnlista  vid
anmälan på bivacken. Namnlistan är för varje grupp att skapa individuellt! Varje deltagare som bär ett
vapen måste vara registrerad  (Gäller även eggade vapen!).

  människor totalt                  antal tält            sutler tält

  antal officerare                                         antal musköter

  antal underofficerare                                   antal kantade vapen

  antal soldater                                            antal kanon

  antal Musiker                                            antal hästar

      antal Sutlers          antal husvagn    antal Andra deltagare

                                     

Var god fyll i alla fält! Anmälningar som inte är helt ifyllda kan tyvärr inte komma i fråga!



Härmed förklarar jag, ................................................... ................ , som ansvarig för gruppen, att informationen
ovan är  fullständig  och sann.  Vi  kommer  omedelbart  att  informera  arrangörerna  om eventuella  ändringar.
Genom att  skriva  under  bekräftar  jag  att  vår  grupp  erkänner  och implementerar  riktlinjerna,  reglerna  och
instruktionerna från arrangörerna under Schill-dagarna.

En  kopia  av  vår  gällande  ansvarsförsäkring  bifogas  med  anmälan.  Alla  grupper  eller  individer  deltar  i
evenemanget på egen risk!
Vänligen fyll  i  och underteckna detta  registreringsformulär  och returnera det  senast  den 15 juli  2023.  Jag
försäkrar härmed att alla skyttar i vår förening som deltar i återskapandet av Schill och använder ett skjutvapen
är i besittning av ett sprängämnestillstånd enligt 27 § i sprängämneslagen och har tillräcklig ansvarsförsäkring.
Endast mynningsladdare och kanoner används som har ett officiellt giltigt skjutvapenbevismärke eller som kan
bevisa att de officiellt har avfyrats igen. Vi bekräftar uttryckligen att vi avfyrar kanonerna med mjölladdningar,
sågspån eller liknande laddningar!
Kork, trä eller liknande dämning och lastning med lastskyffel är förbjuden.
Bifogad  kopia  av  ansvarigs  giltiga  tillstånd  enligt  27  §  sprängämneslagen  samt  skjutintyget  för
kanonerna/mynladdaren.

plats datum signatur  / Gummistämpel
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