Nya villkor för att boka ridskoleplats på Ponnystall Stockholm
(gäller även er som bokat ridlekisplats)
Ridskolan
Verksamhetsåret är indelat i två terminer, vårtermin och hösttermin. Vårterminen avser veckorna 2 – 24, 22 ridtillfällen samt 2
teoripass. Höstterminen avser veckorna 33 - 51, 18 ridtillfällen samt 2 teoripass. Ordinarie ridskoleverksamhet pågår över sportlov,
påsklov och höstlov. Inga vanliga lektioner under sommarlov (v25-v32), jullov (v52-v1) eller röda helgdagar. Kallelse till
terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar finns på hemsidan.
Ridlekis
Ridlekis riktar sig till våra minsta elever, 5-6år. Ridlekis bokas vid ett tillfälle och rids i perioder om 5-6 veckor. Ridlekis fortsätter
alltid kommande perioder och kommande terminer om eleven inte själv säger upp platsen skriftligen per mail och får uppsägningen
bekräftad. Ridlekis kan under varje period sägas upp minst 7 dagar innan sista gången i den pågående perioden. Vårterminen är
indelad i följande perioder: vecka 2-7, vecka 8-13, vecka 14-19, vecka 20-24. Höstterminen: vecka 33-38, vecka 39-45, vecka 4651. Lektioner över vissa lov men ej Sommarlov och Jullov och INTE röda helgdagar (pga. röda dagar blir vissa perioder 5v)
Anmälan
När ni registrerat er på hemsidan kommer ni få svar per mail om plats finns. När ni bekräftat per mail att dagen o tiden som vi
föreslagit, passar er så kommer en faktura att skickas ut. Vi kräver också att ni godkänner våra villkor för bokad plats.
Prissättning
Priset varierar för de olika lektionerna och dagarna. Vi har olika priser för olika ponnygrupper beroende på storlek av ponny,
lektionens längd och vi har ett pris för vardagar och ett annat för helg. På hemsidan kan ni se vår prislista.
Betalning
Vi skickar ut en faktura per mail (0kr) eller om ni önskar få den per post (+40kr). På fakturan framgår priset och lektionstiden samt
sista betalningsdag. OM fakturan inte betalas i tid kommer vi skicka ut en påminnelse där vi lägger på en påminnelseavgift på
150kr. Om även den inte betalas innan angivet datum som framgår i fakturan så kommer fakturan att överlämnas till inkasso. Hela
terminsavgiften ska vara oss tillhanda innan terminsstart. Ridlekis får nya fakturor under terminens gång som avser varje enskild
period.
Medlemsavgift till Ridklubben
Alla elever ska vara medlem i Lemshaga Ridklubb, valfritt för de som är ridlekiselever. Medlemsavgiften omfattar bl.a. kollektiv
olycksfallsförsäkring. Delar av våra lokaler samt underhåll/städning av kafeterian och wi-fi bekostas delvis av din medlemsavgift.
Klubben erbjuder avsutten verksamhet och erbjuder tävlingsmöjligeheter för medlemmarna. Medlemsavgiften betalas till
ridklubbens konto. Se hemsidan. Rider man på Ponnystall Stockholm ska man vara medlem i Lemshaga Ridklubb.
Arbetsinsats (4 timmar/termin)
Alla elever ska en gång per termin bidra med 4 timmar i stallet eller i kafeterian. Elever som är 13år fyllda kan själva åta sig detta
pass. De elever som ej fyllt 13år måste värva en förälder som får åta sig passet. Detta är en obligatorisk insats från alla. Ponnystall
Sthlm ser detta som ett första steg att samarbeta med medlemmarna och därmed i framtiden kunna sänka ridlektionsavgiften.
Schema för detta kommer finnas uppsatt i kafeterian. Alla elever betalar in en deposition på 500kr innan terminsstart. Denna
återbetalas efter utförd arbetsinsats alternativt dras av från kommande terminsavgift.
Olycksfallsförsäkring
Ponnystall Stockholm AB har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla elever under 7år övriga faller under ridklubbens
försäkring.
Avbokning ridlektion
Vi ser gärna att ni avbokar er ridlektion via ett SMS till 070-770 91 90. Det går inte att boka om sin lektion.
Mycket frånvaro!
Om eleven varit borta 30% eller mer så kommer eleven automatiskt att få flytta ner en nivå. Det blir en tid samma dag men oftast
45min tidigare.
Uppsägning
Ni måste skriftligen per mail säga upp platsen inför kommande termin, senast 20e december inför vårterminen eller senast 20e juni
inför höstterminen annars fortsätter ni automatiskt kommande termin. För ridlekis-elever sägs platsen upp senast 7dagar innan sista
gången i pågående period. Om du väljer att avbryta din ridning under pågående termin återbetalas ej ridavgiften. Undantagsfall kan
göras vid längre sjukdom/skada. Uppsägning kan aldrig göras till ridlärare eller personal på plats utan alltid skriftligen per mail.
Det går inte att säga upp sin plats via sms!
BEKRÄFTA dessa villkor
Dessa villkor kan bekräftas när ni registrerar medlemskap på Ponnystall Sthlm, alt om ni får villkoren skickade via mail så måste ni
maila ett godkännande.

VILL DU VETA MER?
(bra att känna till för dig som vill bli eller är elev hos oss)

Ridskolan
Ridskolan bedrivs av Ponnystall Stockholm AB. Här jobbar flera instruktörer, stallvärdinnor, hästskötare och stallpersonal.
Ridskolan erbjuder Ridlektioner för barn från 5år. Ridskolan äger och driver verksamheten men hyr/arrenderar marken och
anläggningen.
Ridklubben
Ridklubben består av föräldrar och elever som rider på Ponnystall Stockholm. Ridklubben bedriver en ideell verksamhet på samma
plats som ridskolan. Ridklubben stöttar verksamheten och jobbar för att eleverna ska få möjlighet att ha avsutten verksamhet och
möjligheten till att tävla. Ridklubben tar ut en medlemsavgift som bekostar administration och de arrangemang som ridklubben
anordnar. Eleverna är försäkrade via ridklubben.
Utrustning
Elevens klädsel ska bestå av oömma kläder och skor med klack så som gummistövlar eller kängor. Vi har hjälmar att låna ut men
inga säkerhetsvästar. Elever rekommenderas att rida med långärmad tröja/jacka och handskar. Ridskolan har inte krav på väst i
början men vid fortsatt intresse och vid en terminsbokning ska eleven ha en egen säkerhetsväst och en egen hjälm. Elever med fel
utrustning/klädsel kan nekas ridning.
Upprop - Samling
Samling och upprop sker alltid i stallet vid våra whiteboard tavlor på angiven tid som står på er faktura.
Uppsittning i ridtiden
I alla våra 45min grupper och i våra 60min grupper ingår uppsittning.
Antal elever i ridguppen
Max 8 i alla 20-30min grupper. Max 10st i alla 45min grupper. I våra 60min grupper har vi ett maxantal på 8 elever.
Kurser för Föräldrar
Ridklubben kommer att anordna detta, vänd er till ridklubben. Dom kan nås på mail, ridklubb@ponnystall.se
Elever vill hjälpa till i stallet
Se anslag i stallet
Kontakt
www.ponnystall.se
info@ponnystall.se
070-770 91 90

