SPORTLOVSAKTIVITETER 2019

ALLMÄNNA REGLER
Översikt över vad som gäller för våra kurser

• Anmälan sker via Hippocrates
• Vid anmälan skall man ange minst 4 hästönskemål för att anmälan skall vara giltig,
• Om lägret är fullt när du anmäler dig så går det att ställa sig på kö, du får då ett meddelande om någon avbokar
och du får en plats.
• Elever som rider på ridskolan samt medlemmar med egen häst har förtur tom 10 februari
• Elever som ej rider på ridskolan alt ej är medlemmar med egen häst får anmäla sig from den 11 februari via
upk@telia.com
• Vid färre än 5 anmälningar ställs lägret in.
• Kurs/lägeravgifter faktureras i början av februari, betalning sker inom 30 dagar
• Vid sen anmälan skickas fakturan så snart som möjligt och betalning sker inom 30 dagar
• Avanmälan skall ske senast3 februari via upk@telia.com .
• Avanmäler du dig senare än 48 timmar före lägrets början så faktureras du full avgift, alt har du möjlighet att sälja
din plats till annan elev på samma nivå.
• Vid inlämnande av läkarintyg faktureras halva kursavgiften.
• Man får gärna som elev lämna önskemål om vilka ämnen man vill lära sig mer om på teorilektionerna.
• Kom ihåg att önska häst, se nedan

Logga in via https://academy.hippocrates
Användarnamn är din/målsmans mejladress
Lösenord UPK2017 alt om du ändrat till ett personligt lösenord
Ridskolans kod UPK
Välj Ridskolan
Välj person du vill anmäla
Läs igenom kursinformationen
Välj läger du vill anmäla till
Kryssa i Boka-rutan
Bekräfta genom att trycka ja
Är lägret fullbokat så går det bra att ställa sig på kö och då får man aut
omatiskt en plats om/när ngn avbokar och man står på tur på kölista.

Välj aktiviteter
Där ser du ditt/dina bokade läger
För att lägga till minst 4 st hästönskemål, kompisönskemål, ev info om
egen kost mm
Klicka på den gröna pratbubblan, fyll i dina önskemål där.
OBS! Vi kan inte besvara några meddelanden som skrivs i pratbubblan
men vi kan läsa det ni skriver. Ni kan skriva i ev ändringar av hästönskemål i pratbubblan fram tills dess att anmälan för lägret stänger.
Hör av er via upk@telia.com om ni har några frågor så hjälper vi er!

