VÄLKOMMEN TILL vårterminen 2022
Vårterminen startar måndagen den 3 januari.
Du är automatiskt med till vårterminen om du inte sagt upp din plats
skriftligt till kansliet@kungsbackaridklubb.se senast 4 veckor före
terminslut.
Vill du byta grupp eller tid meddela det snarast till
ridskola@kungsbackaridklubb.se så ser vi om det finns möjlighet till det.
Du har fått eller kommer att få faktura gällande VT-22 som skall vara betald
senast den 31/12-21, den går som vanligt att dela upp på två betalningar, du
ansvarar själv för att andra delbetalning betalas i tid, datum för det står på
fakturan. Om ni rider 3 eller fler ggr/familj kan ni få 10% rabatt på en av
lektionerna, meddela gärna i förväg till kansliet@kungsbackaridklubb.se
Nytt för VT-22 är att man enbart kan säga upp sin plats 4 veckor innan andra
delbetalningen som kommer att vara den 31/3-22 alternativt 4 veckor innan
terminsslut den 23/6.
I alla grupper kommer det att ingå ett teoripass under våren, info om när
kommer att stå på terminsplaneringen.
Sista dag på terminen är den 23/6.
Ingen ridning på trettondag, påskhelgen, kristi himmelfärdsdag eller
nationaldagen.
Du kommer fortfarande att kunna rida igen 1 pass om du avbokar dig senast kl
09,00 samma dag, (lördagar senast 19,00 dagen innan) i likvärdig grupp, dock ej
sista veckan på terminen. Detta är en förmån som kan nyttjas i mån av plats och
hästmaterial. Man kan inte ta med sig igenridningen till nästa termin.
Avbokningar görs via Min Ridskola, länk på hemsidan.
www.kungsbackaridklubb.se
Vi kommer att ha ridläger v 7 och och 15.
Fast knatte kommer att finnas på lördagar 12,20 två grupper som rider varannan
vecka.
Se bifogad fil för förändringar inför vt-22
Kansliets öppettider 10,30-14,30 vardagar Tel: 0300-71049
Kansliet och ridskolan kommer att ha semesterstängt from v 28 t.om v 31.
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Mvh Personalen på Kungsbacka Ridklubb!

