Bestämmelser
Avgifter
•
•
•
•
•
•

I samband med betalning reserveras en plats i en överenskommen ridgrupp, samma dag och
tid varje vecka för hela säsongen oavsett betalningsalternativ.
Ridsäsongen är från augusti till juni och delas in i fyra halvterminer med fasta datum.
Ridavgiften betalas per halvtermin och ska betalas i förskott. Vid betalning av er
halvterminer blir avgiften rabatterad.
Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift med ränta.
Erlagd ridavgift återbetalas inte.
Avtalet ingås, när det gäller deltagare under 18 år, av deltagarens förmyndare.

Lektionen
•
•
•

Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
Deltagarna får undervisning i skolridning, dressyr, hoppning, häst-stallkunskap, och ridning i
terräng relaterat till kunskapsnivå.
Deltagarna är indelade i grupp efter ålder och kunskap.

Utrustning
•
•

Ridhjälm ska användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
Oömma långbyxor, långärmad tröja lämpliga efter väderlek, samt stövel/känga med låg
klack (ingen slät sula) ska användas.

Vid förhinder
•
•
•

•

Vid förhinder eller sjukdom ska deltagaren meddela ridskolan senast 6 timmar innan
lektionen.
Missat lektionstillfälle går ej att ta igen.
Vid sammanhängande långvarig frånvaro (3 lektioner eller er) kan en annan likvärdig
ryttare ersätta deltagaren. Ersättaren måste godkännas av ridläraren innan denne kan
tillsättas.
Inställer ridskolan lektion äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion eller
återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i denna situation meddela deltagaren i så god tid
som möjligt.

Uppsägning

•

fl

•
•
•

Skicka en skriftlig uppsägning via mail till info@malarhojdensridskola.se
Uppsägningen ska innehålla namn på den uppsägningen avser samt den dag och tid som
varit aktuell.
Ridskolan förbinder sig att bekräfta uppsägningen.
Betald avgift återbetalas ej.
Vid betalning av en halvtermin i taget gäller: För att inte bli debiterad för nästa halvtermin
ska uppsägning vara ridskolan tillhanda senast 30 dagar innan den pågående halvterminens
slut.
Vid betalning av 2 halvterminer gäller: För att inte bli debiterad för nästa halvtermin ska
uppsägning vara ridskolan tillhanda senast 30 dagar innan den andra halvterminens slut.
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