HÖSTTERMINEN 2019
Villkor och bestämmelser
Terminen startar 12 augusti och pågår t o m 30 december. Ingen lektionsridning
Alla helgons dag (2 november), Julafton, juldagen och Annandag jul. Vecka 42
har vi teorivecka

Lektionsridning
Pris
Priset avser per gång. Du faktureras terminsvis. För en
mer utförlig tabell gällande terminspriset se hemsidan.
Ponny: nivå 0-1 254 kr
Ponny: nivå 2-5 261 kr
Juniorer: häst upp till 19 år 261 kr
Seniorer: 345 kr
Fredag morgon: 345 kr oavsett ålder
Grupp med färre ryttare: 422 kr oavsett ålder
För nybörjargrupper, se separat prislista.
Lektionsridning
Alla lektionsgrupper är 60 min fördelat på teorisamling
samt ridning. Ponny nivå 0–1 har 20 min teorisamling
och 40 min ridning. Grupper nivå 2–5 har 10 min
teorisamling och 50 min ridning. Upp och avsittning
ingår i ridtiden.
I alla grupper skall du vara här minst 20 min innan
lektionen börjar. De grupper som börjar med sin ridning
har en samling 10 min innan lektionsstart.
Teorivecka
Varje termin har ridskolan en teorivecka då
ridlektionerna för nivå 2–5 för ponny och häst ersätts
med teori alt föreläsningar/clinics. Grundkurs till ponny
nivå 1 har teori på sin vanliga lektionstid (Ev
tidsändring av gruppen kan ske). Detaljerat schema för
teoriveckan anslås på hemsidan och anslagstavlan i
stallet. Höstterminens teorivecka infaller vecka 42.
Villkor för ersättare – Ponny/hästelever
Ponny/häst-elever får sätta in ersättare vid frånvaro.
Ersättaren skall vara känd av ridskolan, på likvärdig
ridnivå samt medlem i Tyresö Ryttarförening. Vem som
ersättningsrider skall meddelas ridskolan senast kl 13.00
samma vardag och kl 7.00 samma lördag och söndag.
Villkor för igenridning-Ponnyelever nivå 0-5
Alla ponnyelever erbjuds igenridning i likvärdig grupp i
mån av plats men vi kan inte garantera
igenridningstider. Avbokning skall ha skett senast kl
10.00 vardagar och kl 07.00 helger. Igenridning skall
ske inom sex veckor. Avbokning sista lektionsmånaden
kan ridas igen första lektionsmånaden nästa termin. Vi
önskar dock att ni försöker att byta ridtid med varandra.
Avbokningar under teoriveckan kan endast tas igen
under samma vecka.

Medlemsavgift löper per kalenderår
Barn & ungdomar tom 19 år 272: - och för vuxna 422: Samtliga ryttare och hästskötare vid ridskolan måste vara
medlemmar i Tyresö Ryttarförening.

I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring i
Folksam, medlemskap i Svenska Ridsportförbundet samt
medlemstidningen Häst & Ryttare. Föräldrar uppmanas att
skaffa medlemskap då barn under 15 år ej har rösträtt vid
föreningens årsmöte.
Längre frånvaro
Vid sjukdom som innebär frånvaro längre än fyra veckor
kan inbetald ridavgift för den aktuella tiden återbetalas mot
uppvisande av läkarintyg, dock max 10 veckor. Vid första
avbokningstillfället skall uppgift lämnas om att
avbokningen gäller för sjukdom under längre tid.
Anmälan/uppsägning av ridtid
Anmälan till ridverksamheten görs för helt läsår och sker
skriftligen, dvs. både för höst- och vårtermin. Anmälan är
bindande. Vid uppsägning under pågående termin gäller sex
gångers uppsägningstid för återbetalning av resterande
ridavgift. Uppsägning skall ske skriftligt. Anmälan om
fortsättning till hösten 2019 skall vara ridskolan tillhanda
senast den 1 Maj 2019. Om du därefter avser att säga upp din
ridtid debiteras du för de första sex ridtillfällena på
höstterminen.
Betalningsvillkor
Vi erbjuder möjlighet att dela upp ridavgiften på två eller
tre delbetalningar. Administrationsavgiften är 100:- vid två
delbetalningar och 150:- vid tre delbetalningar. Anmälan
om delbetalning sker på blanketten för anmälan till
ridlektioner. För att spara tid och pengar och samtidigt
värna vår miljö arbetar vi helst med e-postfaktura. Vill du
ändå ha pappersfaktura tillkommer avgift 50:-/faktura.
Om inbetalning inte skett inom föreskrivet datum tillkommer
100:- i påminnelseavgift. Elev som inte betalat efter
påminnelse stängs av från ridskolan efter påminnelsens
förfallodag.
Force Majeure
Tyresö Ryttarförening är inte återbetalningsskyldig för
inställda ridlektioner om orsaken ligger utanför föreningens
påverkansmöjlighet t.ex. extrema väderförhållanden som kan
äventyra elevernas, personalens och hästarnas hälsa,
försumlighet från kommunens sida när det gäller
anläggningen, lagbud eller myndighetsåtgärd.
Vid stark kyla -200 eller vid händelse av flertalet
sjuka/smittade hästar kan ridlektionen ersättas med annan
verksamhet.

Välkommen till en ny termin!

Tyresö Ryttarförening, Ridskolevägen 2, 135 30 Tyresö Tel 08-770 42 60 för aktuell telefontid se hemsidan,
E-postadress: info@tyresoryttarforening.se, hemsida: www.tyresoridskola.se

