Kontrakt for søndags/halvpart på BLR´s elevhest/pony
Navn:
Adresse:
By:
Tlf. nr.:
Evt. pårørendes navn:
Evt. pårørendes nummer:
Hest/ponyens navn: __________________
Hvornår der deltages i undervisning:____________________________
dage der må rides på:_________________________________________
I ferier kommer der seddel på på sadelrum, hvor I kan skrive jer på de dage I kan, ellers er der
muligheder for vores andre ryttere at skrive sig på. (feks. Juleferie, påskeferie)
Pris pr. måned: ___________
Underskrift og dato (u.18-forældre):

BLR´s underskrift og dato:

_____________________________

_______________________
Med part følger et ansvar:

Da vi alle er med til at bruge rideskolens faciliteter, er parterne også med til at vedligeholde det. Vi har
herunder nedskrevet regler for BLR’s parter.
Regler:














Klubben har ret til at bruge hesten til undervisning/ridefys.
Juli måned har hesten/ponyen sommerferie, så her er der ingen ridning eller partmulighed.
Du skal følge klubbens almindelig gældende ordensreglement.
Du må ikke springe, dog gerne ride over bomme med korrekt afstand imellem. Særaftaler kan forekomme. Dette skal dog
være aftalt med bestyrelsen.
Du må gerne starte stævner i andre klubber, såfremt hesten/ponyen ikke skal benyttes til undervisning, og det skal være
aftalt med bestyrelsen forud (ang. Transport mv. samt udlevering af hestepas).
Der skal pudses seletøj og sadel hver måned.
Du må ikke longere, medmindre dette er aftalt forud med din underviser/bestyrelsen.
Du skal ved brug af hesten/ponyen altid udvise godt horsemanship.
Der forventes, at du tilmelder dig de forskellige ryttermærker - se opslags tavlen og facebook
Deltagelse på part ved egne stævner, ringridning har du 1. ret til hesten/ponyen. (uden betaling af leje)
Bestyrelsen afgør om hesten er i stand til at deltage, samt med hvor mange deltagere.
Rideskolen står for den daglige pasning, forsikring samt smed og dyrlæge.r.
Bestyrelsen kan ved uretsmæssig behandling af hesten/ ponyen opsige parten pr dags dato

Opgaver:











Du vil skulle ordne hovslag i hallen efter en plan - der kommer skilt på boksen.
Du vil efter en plan, skulle stå for at holde toilettet rentgjort og pænt, der kommer et skilt op på boksen i den uge det er din
tur.
De dage du rider, bedes du fjerne klatter i boksen, samt tjekke/rengøre krybbe og vandkop.
På ridedagene må du maks ride 1 time ( alm. kontrolleret dressur). I timen er der inkluderet 10 minutters skridt i start og
slutningen af timen.
Er du under 15 år, må du ikke ride på tur, uden en voksen over 18 år, eller en forældre der kan trække hesten.
Er du over 15 år må du gerne ride på tur men ikke alene.
Er du over 18 må du gerne ride på tur alene, såfremt du har mobil med.
Husk at skrive på tavlen, at du er redet på tur. Ved skridt ture må den godt vare 1½ time.
Har hesten/ponyen brug for specielle behov som evt. vask af ben osv., forventes du at deltage i dette, for at afhjælpe
problemet. Du vil blive underrettet om dette og hvordan.
Klipning af hest/pony, kun såfremt det er aftalt med bestyrelsen.

Hvis du ikke kan deltage i undervisningen feks. pga sygdom, bedes du give underviser besked minimum 2
timer før din time starter.
Er du forhindret i, selv at kunne ride/tage hesten på partsdage/fridage, er der følgende aftalt med
bestyrelsen:
_____________________________________________________________________________________.
Evt. særaftaler:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er du forhindret i, at kunne ordne hovslag eller toilet, bedes du bytte med en anden og notere på tavlen med
hvem.
Gensidig opsigelse af kontrakten er med 1 måneds varsel pr. ,åneds afslutning.

Vi håber I får megen glæde ud af jeres part. I er altid velkommen til at stille spørgsmål.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Broagerlands Rideklub

