Hej!
Här kommer viktig information till dig som rider på Tranås Ridklubb.
Till hösten ändrar vi betalningsmodell för Ridskolan. I stället för att betala för hela terminen i
förskott har vi delat in året i fem betalningsperioder, eller abonnemang som vi har valt att kalla
det, med cirka 9 lektionstillfällen per abonnemangsperiod.
Varje abonnemangsperiod är fristående men löper vidare om inte någon uppsägning sker inför
nästa period. Alla abonnemang betalas i förskott och ditt abonnemang måste vara betalt för att
du ska få rida. Det är mycket viktigt att säga upp ditt abonnemang i tid om du inte har för avsikt
att rida nästkommande period. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet.
Uppsägning av abonnemang
Om du inte säger upp ditt abonnemang löper det på. Du måste säga upp ditt abonnemang om du
tänker sluta rida. Säger du inte upp abonnemanget har du förbundit dig att betala nästa
abonnemang. Utebliven betalning gäller alltså inte som uppsägning.
Abonnemanget sägs upp via mail till tranasridskola@gmail.com
All betalning för abonnemang sker via faktura som mailas ut till dig, önskar du pappersfaktura via
brev tillkommer en administrationsavgift på 50 kr.
Abonnemangsperioder
Höstterminen startar v 33 (12 augusti) och sommarlovet startar v 26 (22 juni). Vid lov är det
ridning som vanligt med undantag för v 52. Ingen ridning under röda dagar samt Nyårsafton,
Påskafton och Midsommarafton.
Veckorna 33-40 betalas 190802, Uppsägning senast 190531
Veckorna 41-49 betalas 190927, Uppsägning senast 190830
Veckorna 50-7 betalas 191129, Uppsägning senast 191001
Veckorna 8-16 betalas 200131, Uppsägning senast 200117
Veckorna 17-25 betalas 200331, Uppsägning senast 200313
Priser (per lektion)
Hästis

120 kr, 30 min ridning, 30 min pyssel/hästumgänge

Junior Nyb/Nivå 1

160 kr, 45 min ridning, teori var 5:e gång

Junior Nivå 2

175 kr, 60 min ridning, teori efter behov

Senior

195 kr, 60 min ridning, teori efter behov

Varmt välkommen till en ny termin på Tranås Ridklubb!

