ANMÄLNINGSFORMULÄR Valsängs Ryttarförening
Namn

Personnummer

Adress

Tel.nr.

Postnr.

Mobiltel.

Ort

E-post

Jag anmäler mig till läger nummer:

Ålder

Hoppat

Ridvana år

JA/NEJ
Längd

Simkunnig

Allergier

Varit hos oss förut: JA NEJ
Stelkrampsvaccinerad år?

Önskemål om häst:

Jag vitsordar lämnade uppgifter, godkänner gällande kursavgift och accepterar inbetalnings- respektive
återbetalningsförfarandet.

Målsmans underskrift

Ort och datum

Lägrets anteckningar

Läger avg. ink.

Bekr. skickat

Rest läger avg bet.

Övrig information:

Målman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad.
När vi mottagit anmälansblaketten faktureras anmälningavgiften. Anmälning är
giltig efter betalning av anmälningasvagiften och är bindande. Observera att vi
tillämpar först till kvarnprinicpen. Resterande lägeravgift faktureras cirka tre
veckor innan startar lägret och skall vara betalt innan lägret startar.
AVBESTÄLLNING FÖRETAGEN AV ELEV/MÅLSMAN
1. Vid eventuell avbeställning 3 mån före lägerstart, återbetalas
föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.
2. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits, men före den 15 maj, är
föranmälningsavgiften förverkad. Sker avbeställningen senare, förbinder
jag mig att senast 14 dagar efter första lägerdagen enligt ovan, erlägga
hälften av resterande lägeravgift.
3. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under
anmäld tid gäller: sker återbud mellan den 15 mars och den 15 maj
återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften. Sker återbud senare

debiteras ingen del av resterande lägeravgift.
4. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att
överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet
etc. varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen
skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med
elevs/målsmans underskrift till lägerarrangören.
AVBRUTEN LÄGERVISTELSE M.M.
Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p.g.a. sjukdom eller annan orsak – som
arrangören inte kan hållas ansvarig för – återbetalas 20 procent av gällande
dagskostnad per icke utnyttjad dag.
ARRANGÖRENS INSTÄLLANDE AV LÄGER
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan
fullfölja sina åtaganden – inställd verksamhet eller dyl. – återbetalas inbetald
avgift i sin helhet eller den del som ev. återstår vid avbruten lägerperiod.
Återbetalning sker inom 30 dagar.
I samråd med SRR

