Anmälan till ridlektioner HT 2019 + VT 2020
Obs! Din anmälan måste ha kommit in till Tyresö Ridskola senast den 1 maj 2019.
Om du rider två eller fler gånger per vecka, lämna in en separat anmälan för varje tillfälle.
Nuläge
Rider under VT-19 på

 Ponny

Veckodag för lektion

 Häst  Må

 Ti

Lektionstid

 On

 To

 Fr

 Lö

 Sö

Ryttare
För- och efternamn

Längd

Personnummer

Vikt

E-postadress (målsmans e-postadress för ryttare under 18 år)

•
•

Ryttare/målsman ansvarar själv för att uppdatera korrekt adress och mailaadress på kundinloggningen. Logga
in via länken till ”minridskola” via hemsidan.
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6 krävs laglig grund för hantering av personuppgifter. Vid ansökan
om plats i ridgrupp är hantering i medlemssystem nödvändig och den lagliga grunden ska anses vara
hantering genom avtal enligt GDPR art. 6.1.b. För mer information om vår personuppgiftshantering, besök vår
hemsida www.tyresoryttarforening.se.

Betalningsönskemål
På din eller ditt barns sida på ”minridskola” anger ni om ni vill ha e-postfaktura eller pappersfaktura.
Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 50:-/faktura. Vid val av e-postfaktura skickas ett verifieringsmail som
måste godkännas.
 1 betalningstillfälle per termin

 2 delbetalningstillfällen per termin

Förfallodatum:
• 2019-08-31
• 2020-01-31

Förfallodatum:
• 2019-08-31
• 2019-09-30

• 2020-01-31
• 2020-02-28

Administrationsavgift 100 kr/termin tillkommer

 3 delbetalningstillfällen per termin
Förfallodatum:
• 2019-08-31
• 2019-09-30
• 2019-10-31

• 2020-01-31
• 2020-02-28
• 2020-03-31

Administrationsavgift 150 kr/termin tillkommer

Samtycke till publicering av foton
Bilder där ovanstående ryttare kan identifieras får publiceras:
• Anonymt på TRF:s hemsida

 Ja

 Nej

• Med namn på TRF:s hemsida

 Ja

 Nej

• Anonymt i tryckt eller digitalt informations-eller
marknadsföringsmaterial som distribueras av TRF

 Ja

 Nej

Allmänna villkor
Jag har tagit del av Tyresö Ryttarförenings prislista med betalningsrutiner och bestämmelser.
Ridpriser och regler framgår av TRF:s hemsida; se under menyvalet Ridskolan. Det är obligatoriskt att
läsa denna information innan terminen startar och att följa reglerna vid all ridverksamhet.
Anmälan är bindande! Återtagande av anmälan efter 1 maj medför debitering av de sex första
ridtillfällena på höstterminen.
Eventuell avanmälan inför vårterminen 2020 skall ske skriftligen senast 19 november 2019.
Därefter debiteras man för de sex första ridtillfällena.
Ort, datum

Namnteckning (målsmans namnteckning för ryttare under 18 år)

Ryttare/vårdnadshavares mobilnummer

