DAGS ATT ANMÄLA TILL RIDKURSERNA HT 2017, junior ridvana
Detta gäller dig som har plats på ridskolan under våren 2017. Nya elever anmäler sig per mail eller telefon.
Höstterminen startar måndagen den 7 augusti och slutar söndagen den 17 december. Totalt 19 lektioner.
Anmälan sker genom att du betalar in bokningsavgiften senast den 30 maj. Det är bara de elever som betalat in bokningsavgiften i tid som kan garanteras en plats till höstterminen.
Observera! Bokningsavgiften är en del av kursavgiften. Den är redan avdragen vid resterande kursavgift. Om
man betalat bokningsavgiften och sedan säger ifrån sig sin plats så får man inte tillbaka bokningsavgiften.
Du som rider mer än en gång/vecka skall betala in en bokningsavgift/ridtillfälle.
Önskar du byta tid mejlar du på upk@telia.com senast den 30 maj. Vi återkommer till dig under juni/juli med
information om ett ev tidsbyte. Byten kan endast ske i mån av lediga platser, och du som önskar byta tid
skall betala in din bokningsavgift precis som vanligt för att bekräfta att du vill boka en plats inför höstterminen.
OBS! Du som står på kö för tidsbyte under våren, meddela om du önskar byta tid även till hösten.
Vill du rida en gång till i veckan? Mejla till oss på upk@telia.com alt ring på 018 317103. Vi hör av oss till
dig under juni/juli för att boka en tid till i mån av plats. Ange önskemål på dagar och grupper.
Bekräftelse skickas ut under början av juli månad med information om din ridtid mm till hösten.
Avanmälan av plats! När du betalat in din bokningsavgift så har du bokat en plats. Om du sedan inte vill påbörja kursen så måste du avanmäla till oss senast den 20 juli. Avanmälan skall ske via upk@telia.com. Vid
senare avanmälan så är du betalningsskyldig för hela terminen.
Rabattsystem Den tredje ridkursen i familjen (boende på samma adress) i vår verksamhet får 50 % rabatt på
den billigaste ridavgiften. Det gäller alltså att man bokar tre ridtider, eller fler, samma termin. Vi gör detta i
syfte att få med hela familjen i den trevliga hobby som ridsporten utgör. Därefter är det ordinarie ridpris på
fjärde och femte kursen och 50 % igen på den sjätte ridkursen.
Påminnelseavgift Om inbetalningen inte har inkommit i tid och vi måste skicka ut påminnelse tillkommer en
avgift om 100 kronor i påminnelseavgift.
Administrationsavgift. Du har möjlighet att delbetala din kursavgift. Vid delbetalning tillkommer 50 kronor i
administrationsavgift. Denna är redan pålagd i summan av delbetalning 2.

Kursavgift 3325 kronor totalt 19 lektioner
Alternativ 1
Bokningsavgift
Resterande kursavgift

500 kronor
2825 kronor

Betala senast
30 maj
15 augusti

Alternativ 2
inkl. 50 kronor administrationsavgift för delbetalning
Bokningsavgift
500 kronor
Delbetalning 1
1450 kronor
Delbetalning 2
1425 kronor

Betala senast
30 maj
15 augusti
30 september

Kursavgifterna skall sättas in på Bankgiro 798- 7365 UPK. Vänligen skriv: namn, dag, ridtid, instruktör på din
inbetalning.

Välkomna till höstterminen!

