ANMÄLAN TILL SÖDERTÄLJE RIDKLUBB (SRK)
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i teori, skolridning, hoppning samt ridning i terräng enligt schema. Eleverna är indelade i
grupper efter ridkunskap. Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, av elevens förmyndare. Undervisningen bedrivs
läsårsvis = höst- o vårtermin. En bestämd dag och tid är reserverad läsårsvis, för upp- o avsittning även justering av stigläder
ingår i lektionstiden. Varje ridgrupp har upprop på bestämd tid, minst 20 min före lektionen. Eleven skall då infinna sig för att
garanteras ridplats. Elev skall vid ridning alltid bära godkänd hjälm samt sko eller stövel med klack. Det är ryttarens skyldighet att
hästen sköts om före och efter ridpasset. Hästar och ponnyer arbetar efter sina viktgränser. Det är ryttarens ansvar att respektera
dessa. (Max vikt på häst 90 kg, ponny 60 kg) SRK har rätt att utföra kontrollvägning.
Fakturering: Läsåret delas upp på tre betalningsterminer. Aug.- Okt., Nov.- Febr., Mars-Juni. En bokningsavgift på 500:- skall
betalas vid anmälan för att eleven skall garanteras plats på ridskolan. De femhundra kronorna ingår i lektionsavgiften som faktureras
för de olika betalningsterminerna. Vid förhinder eller sjukdom (sjukintyg gäller ej) kan eleven efter överenskommelse med
instruktören sätta in lämplig ersättare. Medlemskap i SRK är obligatoriskt.
Uppsägning: Vill du avbryta kursen, lämnar du en skriftlig uppsägning till ridskolan. Uppsägningstiden är 4 lektionstillfällen.
Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. Tidigare erlagd avgift utöver ridperiod och uppsägningstid återbetalas.
Uppsägning inför höstterminen skall lämnas till Ridklubben senast den 1 maj.
Medlemskap: Junior 175:-, Senior 400:-, Familj 500:-/kalenderår.
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Varje elev / förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler.

"…………………………………………………………………………..
ANSÖKAN TILL SÖDERTÄLJE RIDKLUBB (SRK)
Elev, personnummer

Efternamn och förnamn

Medlemsnummer

Adress

Telefon bostad (även riktnummer)

Postadress

Telefon mobil (elev)

Mail Adress:
Dag, Tid, Grupp

Alt.1

Betalningsansvarig, personnummer

Dag, Tid, Grupp

Alt. 2

Dag, Tid, Grupp

Alt.3

Efternamn och förnamn

Adress

Telefon arbete (även riktnummer)

Postadress

Telefon mobil:

Härmed bekräftar jag att jag har tagit del av informationen om de avgifter och betalningsansvar som gäller på SRK
Ort och datum

Betalningsansvarig, namnteckning (måste vara över 18 år)

Namnförtydligande

SÖDERTÄLJE RIDKLUBB
Åtorp Lina
151 57 Södertälje
Tel 08-550 361 00
Fax 08-550 200 72
info@srk.se
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