Kontrakt – Halvpart på hest i Bolderslev Rideklub

Rytterens navn ___________________________________________
Rytterens tlf. Nr. _________________________________________
Ovenstående rytter har pr. _________________ halvpart på hesten _____________________________________
Prisen for halvparten er 300 kr. pr. måned.
Du har ret til at leje hesten fredag, lørdag og søndag.
Du må anvende hesten til 1 times fri ridning pr. dag, hvori der startes og afsluttes med 10 min.
skridt, dvs. 40 min. fri ridning.
Du skal derudover modtage 1 times ugentlig undervisning i rideklubben.
Du må kun rides på rideskolens arealer.
Du må ikke løsspringe eller springe, dog gerne over 1 cavaletti.
Du skal fjerne klatter efter ridning i ridehallen.
Du skal altid have en voksen med i stalden, og når du rider.
Det er ikke tilladt at lade andre personer ride på hesten.
Det er ikke tilladt at bruge andet udstyr til hesten end det, der er tildelt den fra rideklubben.
Det er ikke tilladt at klippe eller rive man, hale mm.
Når der er ferie, må du ride 3 valgfrie dage pr. uge. Hesten har dog sommerferie i juli måned.
Ved stævner og arrangementer i rideklubben har du førsteret til hesten, men du skal
acceptere at dele den med andre.
Hvis hesten bliver syg eller halt skal du kontakte rideklubben.
Sygdom vil ikke blive reduceret i prisen, men der vil evt. være mulighed for at låne en anden.

Rideklubben forventer følgende:
Vi forventer at du passer og plejer hesten korrekt.
Vi forventer at du deltager i arbejdsdage og arrangementer i rideklubben.
Vi forventer ar du pudser ponyens sadel og hovedtøj efter behov.
Vi forventer at du fejer og rydder op efter dig selv og hesten i stalden.
Vi forventer at du deltager i ryttermærkerkurser, når de afholdes i rideklubben.
Der er en måneds opsigelse for begge parter.
Ved uforsvarlig ridning eller adfærd kan aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning.
Rytter/forældre og Bolderslev Rideklub accepterer ovenstående betingelser.
Dato _______________________
Underskrift:

______________________________________

__________________________________

Rytter over 18 år/Forældre

Bolderslev Rideklub

