Uppsägning ridskoleplats Kungsbacka Ridklubb
Terminen kommer from vt-22 vara delade i 2 st delterminer om ca 10 tillfällen för att underlätta det
administrativa arbetet på ridskolan. Detta medför att alla ridgrupperna kommer att ha möjlighet till
delbetalning på fakturan.
Uppsägningstiden på 4 veckor kommer försvinna och du kan endast säga upp din plats i samband
med skifte av deltermin, senast 4 v innan den nya betalningsperiodens start.
Uppsägning av ridplats skall ske skriftligen till kansliet@kungsbackaridklubb.se där namn, ridgrupp
och uppsägningsdatum skall vara noterat.
Väljer du ändå att avsluta din ridplats mitt i terminen går det bra men ingen återbetalning av redan
inbetald terminsavgift kan tillgodoses.

Samlingsrabatt ridskola Kungsbacka Ridklubb
För elev/familj som rider 3 ggr i veckan eller fler finns möjligheten till 10% rabatt på en av
lektionsfakturorna.
Detta erbjudande gäller endast på en ridgrupp elev/familj oavsett hur många ridtillfällen per vecka
som är registrerat.
För att räknas som familj är närmast anhöriga, barn eller förälder som helt eller delvis är skrivna på
samma adress.

Avbokning o överlåtelse av lektionstid Kungsbacka Ridklubb
Avbokning skall ske via MinRidskola.se senast kl 09.00 samma dag som lektionen äger rum, senast
19.00 kvällen innan för lördagens lektioner.
1 tillfälle per ridplats och termin finns möjlighet att ta igen i likvärdig grupp i mån av plats och
hästmaterial. Igenridningar är en förmån som ridskolan erbjuder.
Detta bokas smidigast själv via MinRidskola.se.
Oavsett om avbokningen blir giltig för igenridning eller inte skall du avboka din plats i god tid. Detta
för att vi skall kunna anpassa arbetet för hästarna/ponnyerna för jämnare belastningsgrad vilket i
förlängningen ger bättre hållbarhet och för att ge möjligheten att rida igen för annan elev.
From vt-22 kommer inte möjligheten att sälja sin ridplats längre att finnas. Platsen går vid enstaka
tillfällen att överlåta till familjemedlem på likvärdig nivå eller högre som har aktivt medlemskap i KRK.
Konstellationen och samspelet i gruppen blir lätt rubbad när deltagare i grupperna byts ut för ofta.
Terminerna planeras noggrant för att följa utbildningsmål och främja en god lärmiljö, vilket anpassas
utefter den grupp som finns registrerad. Köp och säljmarknaden som uppkommit är något vi på KRK
inte står för och inte heller kommer godkänna fortsättningsvis.

Kö-system ridskola Kungsbacka Ridklubb
From vt-22 använder vi oss av kösystemet via vår elevportal MinRidskola.se som ni når genom
hemsidan.
Registrera eleven som önskar stå i kö med fullständiga uppgifter och skicka ett mail till
ridskola@kungsbackaridklubb.se att ni skapat ett konto och vilken gruppnivå ni önskar köa till.
Nivåbeskrivning finns att läsa på Gruppindelning-Kungsbacka-ridklubb.pdf (kungsbackaridklubb.se)
För att kölistan skall hållas aktuell kommer vi att ta ut en köavgift om 100kr/ år vilket faktureras via
mail. Om fakturan ej betalas tar vi bort eleven ur kösystemet.
För nya nybörjar start-elever kommer nystartad grupp att anslås via Facebook och hemsida med
uppgifter för gruppen (veckodag, tid, ridlärare, etc). Ett datum o tid kommer också att anslås då
gruppen börjar ta emot anmälningar. Via MinRidskola.se bokar ni sedan in en plats för eleven, först
till kvarn på de platser som finns.
För elever som önskar börja i en redan befintlig grupp kommer vi att maila med erbjudande om ridtid
när det finns en plats ledig i lämplig grupp. Generellt brukar vi lämna 2-3 dagars svarstid innan vi går
vidare i kölistan, håll gärna koll på skräpposten också om vårt mail råkar hamna där. Det finns
möjlighet att önska vilken dag/tid i samband med att ni registrerar er men där finns inga garantier
om att det går att ordna direkt. Platser i redan befintliga grupper blir tillgängliga för kölistan när
redan ridande elev väljer att ställa sin plats till förfogande.
För elever som redan rider på KRK kommer möjligheten finnas att köa kostnadsfritt till 1 annan
specifik grupp i veckan om önskemål finns att byta ridtid eller rida fler tillfällen per vecka.
Om du inte längre är intresserad av att stå i kö till att börja rida hos oss uppskattar vi ett mail så vi
kan hålla kölistan aktuell och uppdaterad.
Du har möjlighet att tacka nej till erbjuden ridplats 2 ggr/kalenderår, därefter hamnar du sist i kön.

