OPKRÆVNINGSMÅDE M.V.

Kongerslev og Omegns Rideklub

Betaling for rideundervisning og halkort
sker FORUD!
Rideundervisningen betales den 1. undervisningstime i
måneden på REG: 3259, KTO NR 2076527.
Halkorte betales den 1. i måneden til Ulla.
Medlemskontingent opkræves på girokort 2 gange om året.
Det er vigtigt at alle medlemmer gør sig klart, at der er tale om en
klub med ulønnet bestyrelse og kasserer. Skal arbejdsbyrden
vedrørende opkrævningssystemer være rimelig, er det vigtigt at:
 Betalingsfristerne overholdes
 Framelding til undervisning den følgende måned sker 14

dage før den 1. i måneden før.

Medlemskab
og Rideundervisning
PRISER ER GÆLDENDE FRA 01.01.2018
(DER TAGES FORBEHOLD FOR EVT. ÆNDRINGER)

Telefontavle:
Undervisere dressur:
Ulla Carlsen
Mariane Olesen

26 18 78 05
31 35 32 22

Tilmelding til rideundervisning/halkort:
Ulla Carlsen

26 18 78 05

Springunderviser:
Ulla Carlsen

26 18 78 05

Priser vedr. opstaldning på Lindegården kan fås hos Ulla.
Klubben og udlejeren har ikke tegnet Fritids – ulykkesforsikring
for klubbens medlemmer, så derfor er det din egen forsikring der
skal dække hvis uheldet er ude, når du færdes i klubben og de
tilhørende stalde.
Så HUSK derfor at tjekke, om du har forsikringen i orden.

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
PR.:
Bestyrelsesmedlem
Kasserer:

Hanne Nielsen
Merethe Bonde
Birgitte Nielsen
Helle Marie Carlsen
Tina Andersen
Ulla Carlsen

98 33 18 22
22 54 20 47
29 90 94 71
22 50 20 79
22 50 21 33
26 18 78 05

KONTINGENT:

HALKORT:

Der opkræves medlemskontingent 2 gange om året: i april og
oktober.
Halvårligt kontingent er flg.:

Kortet følger ekvipagen og betales FORUD hver den 1. i
måneden til Ulla. Alt ridning uden for klubbens
undervisningstimer kræver halkort. Bruges egen underviser,
koster det yderligere kr. 20,- pr. gang, mobilpay 26187805.

Kontingent junior (0 – 18 år)
Kontingent senior (over 18 år)
Passive

Halkort til ridehal samt 20x60 bane

kr. 150,00
kr. 200,00
kr. 50,00

Holdundervisning
Månedspriser:
½ time om ugen på lejet hest
kr. 160,00
1 time om ugen på lejet hest
kr. 260,00
½ time om ugen på egen hest
kr. 160,00
1 time om ugen på egen hest
kr. 250,00
I priserne er der indregnet leje af hest samt halkort for
undervisning. Opstigning på hest indgår i undervisningstiden.

kr. 200,- pr. måned

Andre haludlejningsformer og pris kan aftales med Ulla.
Vi holder lukket i juli og december som er betalings frie
måneder.
Der er ikke undervisning i alle Skørping kommunes skoleferier
samt helligdage. Dette er indregnet i undervisningsprisen.
Læs på opslagstavlen for yderligere informationer.

Sygdom eller anden fravær giver ikke erstatningstimer eller
afslag i prisen.
Rider du på egen hest og denne bliver syg er klubben ikke
forpligtiget til at stille en anden til rådighed.
Framelding til undervisningen i den følgende måned skal
gives til Ulla senest 14 dage før den 1. måneden før.
Rider du på timeshold og er forhindret i at komme skal du ringe
inden kl. 17.00 for afmelding til Ulla på 26 18 78 05.

Husk at alle faciliteter er lejet af privat, så behandl dem ordentligt,
og ryd op efter dig. Lad venligst være at færdes i haven.

