Anmälan, regler och villkor för gruppridning

Anmälningsblankett skall fyllas i och lämnas in till kontoret för samtliga elever som deltar i
gruppridning. Den skall skrivas under av myndig person, Läs noga igenom regler och villkor.
Anmälan
Anmälan till gruppridning sker genom att betala in ridavgiften. En bestämd riddag och ridtid
är då reserverad på Överby.
Betalningsperioderna är 3st per år. Det är den 30/5, 30/10 och 28/2 och betalning sker i
förskott för kommande ridperiod. Börjar du rida mitt i en betalningsperiod betalar du utifrån
startdatumet och framåt.
Ridavgiften, se betalningsschemat.
Medlemskap
Medlemskap i Överby Hästsportförening krävs för att delta i fast gruppridning. Genom
medlemskapet är du försäkrad. Medlemsavgiften skall betalas i förskott per kalenderår och
INGÅR INTE i ridavgiften. Den betalas in på b-g och kan betalas ihop med ridavgiften.
Medlems avgift, se betalningsschemat.
Vid provridning enstaka ridlektioner behöver du inte vara medlem men betalar då 10 kr extra
på ridavgiften per rid gång.
Fördelning av rid platser
För elever som redan har en rid plats: Då du bokar = betalar för din rid plats i maj för
augusti så har du fått plats i din ordinarie rid grupp, riddag och rid tid. I mån av plats kan du
få plats i annan rid grupp om så önskas. Vi hör inte av oss till de elever som har fått plats i sin
ordinarie rid grupp eller till de elever som har önskat annan rid grupp.
Nya elever: Du skall kontrollera med kontoret om var det finns rid plats och anmäler dig
sedan= betalning. Då anmälan gäller till nya rid grupper som heter Rmt fördelas rid platserna
efter betalningsdatum, så till dessa platser är det bara att betala in anmälningsavgiften, först
till kvarn…..
Viktig information som du skall lämna till instruktören
Om eleven har någon sjukdom eller handikapp som är relevant för instruktören att veta, skall
det skriftligt lämnas in till oss innan eleven börjar rida hos oss.
Lektionstid
I lektionstiden ingår uppsittning, lektionen och avsittning. 1 ggr/ termin ersätts ridlektionen
med en teorilektion som är av högsta värde att eleven deltar i då vi har möjlighet att arbeta
med elevens rid mål och framtida utveckling.
Samling och förberedelse av ridlektionen sker ca 20 min innan utsatt rid tid. Samling sker
alltid inne i servicedelen och det är av högsta vikt att du passar denna tid för att inte försena
ridlektionens start. Om du har svårt att komma 20 min innan ridlektionens start så skall
instruktör och gruppledare informeras om detta. Om inte detta sker och ridlektionen blir
försenad pga av din sena ankomst så kan vi neka eleven att få rida denna gång. Även ett
efterarbete efter ridlektionen ingår där ridbana skall städas, hästen skall vårdas och hästens
utrustning skall rengöras. Godkänd utrustning skall bäras vid all ridning dvs hjälm och skor
och/ eller stövel med tydlig klack.

Avbeställning av ridlektion
Om du inte kan utnyttja din ridlektion återbetalas inga pengar men du har följande
möjligheter.
Dessa möjligheter förutsätter att du har avbokad din ridlektion inom rätt tid. Avbokning skall
ske till ridskolan senast, på vardagar och söndagar kl. 12.00 och på lördagar kl. 8.00. Det kan
ske på telefonsvararen eller till personal.
Igen ridning Du har möjlighet att rida med på annan likvärdig lektion i mån av plats. Igen
ridning skall ske inom samma betalningsperiod. I sista betalningsperioden mars- juni gäller
sista maj som sista igen ridningsdatum. Det du avbeställer i juni får ridas igen i juni i mån av
plats. Igen ridning skall avbokas som vanligt om du inte skall utnyttja din igen ridningsplats.
Reserv Du kan låta någon annan person som passar in i rid gruppen rida istället för dig.
Ej utnyttjad ridlektion som inte är avbeställd. Du har ingen möjlighet att ersätta denna
ridlektion på något vis.
Teorilektion ersätts med annan teorilektion.
Uppsägning av rid plats.
Uppsägning av rid plats skall ske skriftligt och skall innehålla namn, rid grupp, riddag, rid tid
och gärna orsak till uppsägningen. Skicka gärna med bank konto nr och bankuppgifter för er
återbetalning av resterande ridavgift. Uppsägningstiden är 1 månad dvs 4st ridtillfällen . Du är
betalningsskyldig tom uppsägningstidens utgång. Bekräftelse skickas till dig då vi mottagit
din skriftliga uppsägning.
Inställd ridlektion äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning
av ridavgift.

BESTÄMMELSER FÖR GRUPPRIDNING
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i skolridning, hoppning samt ridning i terräng.
Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås, när det gäller elever
under 18 år, av elevens förmyndare. Jag har tagit del och godkänt regler och villkoren för
gruppridning.
ANMÄLAN TILL GRUPPRIDNING VID ÖVERBY RIDSKOLA
Denna skall lämnas eller skickas till:
Överby Ridskola, Gamla Stäketväg 4, 19277 Sollentuna
………..dag kl…….

Grupp……………………..

Efternamn…………………………............
Förnamn………………………………....................
Adress.....................................................................................................................
Postnummer...................................... Postort .......................................................
Tfn bost…………………......

Mob............................ E-post ...............................

Födelsedata...................................................................... (År, mån, dag + 4 sista siffrorna)
Undertecknad har tagit del av gällande bestämmelser och förbinder mig att följa dessa.
Underskrift
......................................................................
(För elev under 18 år skall målsman underteckna)

Frivilligt: Vore tacksam om du (seniorer) eller föräldrar skriver in ditt yrke, då vi gärna i
föreningsarbetet i första hand vill ta hjälpa av våra medlemmar och deras kunskaper.
E-post…………………………………….......................
Namn:.............................................................
Yrke:................................................................

E-post…………………………………….......................
Namn:.............................................................
Yrke:................................................................

