Uppdaterad 2019-02-19

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.
1. En bestämd dag och tid en gång i veckan är reserverad.
2. Avgiften erlägges periodvis (den för ridskolan fastställda betalningsperioden) i förskott.
Avgiften är lägre än vid allmänna lektioner, som vid provridning.
3. Vid förhinder har eleven rätt att insätta annan likvärdig ryttare, som med hänsyn till sina
kunskaper skäligen kan godtas av övriga i gruppen.
4. Elev som senast kl: 12.00 vardag, söndag och lördag kl: 8.00 lektionsdagen anmäler frånvaro
äger rätt att rida igen sin lektion i mån av plats under pågående betalningsperiod. Denna
igenridning skall ske i likvärdig grupp där det finns avbokning. Ingen igenridning från slutet av
maj - se i ridboken.
5. Inställer ridskolan lektion, äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller
återbetalning av avgiften efter elevens val. Ridskolan skall i detta fall meddela eleven i god
tid.
6. Uppsägning av avtal skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är 1 månad 4 ridlektioner.
7. Om eleven har någon sorts sjukdom/handikapp som instruktören bör veta om, vill vi ha en
skriftlig redogörelse innan eleven börjar rida hos oss.
8. Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss enligt nedan kommer dessa att behandlas
av Överby Hästsportförening. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här:
https://idrottonline.se/OverbyHF-Ridsport/globalassets/overby-hf--ridsport/dokument/integritetspolicy-ohf_0.pdf
Jag har tagit del och godkänt regler och villkoren för gruppridning.
ANMÄLAN TILL GRUPP RIDNING VID ÖVERBY RIDSKOLA
Denna skall lämnas eller skickas till: Överby Ridskola, Gamla Stäketvägen 4, 192 77 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 som du/ni har då vi i första
hand vill anlita våra medlemmars kunskaper. Epost……………………………………..
Namn:..................................................................... Yrke:............................................................
Namn:..................................................................... Yrke:............................................................
Relevant information till instruktören om eleven:

