RIV - Medlemsregistrering
Elevens Navn+Efternavn: ________________________________________
Fødselsdato og år: ______________________________________________
Adresse:______________________________________________________
Postnummer & By:_____________________________________________
Elevens mobil nr.:______________________________________________
Forældre/Betalers navn: _________________________________________
(Hvis medlemmet er under 18 år)

Forælder/betalers Mobil nr.: _____________________________________
Forælder/betalers e-mail adresse: _________________________________
(Benyttes til udsendelse af nyheder)

Forælder/Betalers Reg: _________ Kontonr._________________________
Forælder/Betalers CPR-nr. _______________________________________
Aktivt medlem □Passivt medlem□
(Medlemmer der modtager undervisning eller har hest opstaldet skal være aktive medlemmer)


Billeder af medlemmet
- må gerne benyttes på klubbens hjemmeside og Facebook side

Ja □ Nej □

(Selvom der er givet tilladelse kan man altid få fjernet billeder, efter henvendelse til bestyrelsen)

Undervisning:
Dag: ____________

Tidspunkt: _________



½ time □ 1 time

□

Dato for indmeldelse ______________
Undertegnede har læst betingelser for undervisning, og bekræfter at ovenstående
oplysninger er korrekte

Underskrift: ______________________________ Dato: ______
(Hvis medlemmet er under 18 – skal det være forældres eller værges underskrift)

Kontrakt for rideundervisning.
Betingelser for rideundervisning:
•
•

•
•
•
•
•
•

Eleven modtager undervisning 1 time hver uge på følgende tidspunkt
Rideklubben forbeholder sig ret til at aflyse eller efter aftale at flytte
planlagt undervisning på grund af ferie, dårligt vejr eller sygdom ved hest
eller underviser. Såvidt et andet tidspunkt for undervisning ikke kan
aftales vil der blive kompenseret i prisen i følgende måned.
Der kompenseres ikke i prisen for undervisningstimer aflyst af eleven.
Alle elever skal ride med fastspændt ridehjelm. Eleven forventes at anskaffe sig egen
ridehjelm efter nogle få måneders undervisning.
Alle elever der modtager springundervisning på springhold skal udover ridehjelm bære
sikkerhedsvest og egnet ridefodtøj for at minimere risikoen for personskader.
Alle elever der ikke selv magter at sadle heste op eller af skal af sikkerhedsmæssige hensyn
hjælpes af en forælder. Der skal minimum være en hjælpende forælder pr. hold. Hvis dette
ikke er muligt er der mulighed for at indgå en betalingsordning omkring hjælp til dette.
Der er jævnfør klubbens vedtægter en måneds opsigelse på undervisning med virkning den 1.
eller den 15. i måneden.
Ved fravær bedes der af hensyn til de øvrige elever meldes afbud senest 1 time før planlagt
undervisning og gerne tidligere.

Forsikringsmæssigt ansvar:
Eleven har selv ansvar for at sikre sig at være dækket af fritidsulykkes forsikring. Vær opmærksom på
at visse forsikringsselskaber betegner ridning som farlig sport.
•
•

Vorning Hestepension har ansvar for forsikring af hestene anvendt til rideundervisning. Men
intet ansvar for skader opstået på rytter såvel under rideundervisning som på anden ophold på
klubbens arealer.
Klubben har ikke ansvar for tyveri eller skader på udstyr opbevaret på klubbens arealer.

Betaling:
•
•
•
•

Alle opkrævninger sker via PBS – ønskes faktura pålægges adm. gebyr på 50kr
Al betaling sker månedsvis forud i starten af måneden. Ved faktura er forfaldsdato senest den
5. i måneden.
For sen eller manglende betaling tillægges på næste faktura rente fra forfaldsdato på 2,5%
samt et rykkergebyr på 50kr.
Ved manglende betaling udelukkes eleven fra undervisning

Regler for ophold på rideklubbens arealer:
• At behandle alle dyr på stedet på en passende dyrevenlig måde.
• At bidrage til en omgangstone, der udviser hjælpsomhed, kammeratskab og positivitet.
• At feje og rydde op efter sig selv.
• At behandle hestenes udstyr på en passende måde så det ikke ødelægges.
• At give besked til underviser eller klubbens bestyrelse ved skade på inventar og materiel såvel
inde som ude, således at skader hurtigst muligt kan udbedres.
• At parkere på det anviste areal. ( gårdspladsen er privat)
• Ikke at ryge eller anvende åben ild i staldene og andre indendørs arealer.
• Al ophold og færdsel på klubbens arealer sker på eget ansvar.
• Der må ikke medbringes hunde uden aftale med pensionens ejere.
Der gemmes data på aktive medlemmer. Al information på udmeldte medlemmer vil blive slettet 12
måneder efter endt medlemskab.

