LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING

Abonnemang för lektionsridning hos Lunds Civila Ryttarförening
Namn: ………………………………………………………………… Personnr: …………………………………….
Adress: .................................................................................................…………………………………………...
Postadress: .................................................................................................……………………………………...
E-post: ………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………...
Överenskommen ridtid: .....................................................................................………………………………..
Övrigt: .................................................................................................…………………………………………….
.................................................................................................……………………………………………………...
.................................................................................................……………………………………………………...
Härmed tecknar jag abonnemang för mig själv/min dotter/min son (stryk det som ej gäller) för lektions
ridning vid Lunds Civila Ryttarförening. Jag har tagit del av och godkänner de på sida 2 angivna
villkoren för lektions ridning vid Lunds Civila Ryttarförening.
……………………………den
(ort)

/

201………………………………………………………………………
(anmälarens namnteckning / för minderårig förälders namnteckning)
……………………………………………………………………………….
(namnförtydligande, v g texta)

Om anmälaren har annan adress och telefonnummer än vad som angivits ovan v g ange den nedan.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Faktura på ridavgift kommer att skickas ut inför terminsstart. Om inget annat anges är det förgående
terminens ridtid som gäller. Önskas annan och/eller mer än en ridtid i veckan t.ex. hopp- eller dressyrgrupp
kontakta kansliet på info@lundscivila.se.
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LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING

Villkor för ridabonnemanget hos Lunds Civila Ryttarförening, LCR
1. Abonnemang för ridning ger eleven rätt till en plats i en ridgrupp en gång i veckan enligt överenskommelsen.
2. Elev som tecknat abonnemang för ridning, förbinder sig att betala ridavgiften enligt fastställt taxa enligt faktura.
Fakturan skickas till eleven kostnadsfritt per e-post, pappersfaktura kan fås mot extra avgift.
3. Abonnemanget är personlig. Eleven har rätten att dela sin ridabonnemang med en annan, namngiven elev, med minst
likvärdig ridnivå.
a. Delning av ridabonnemang skall ansökas skriftligen senast en vecka innan delningen är tänkt att börja. Delning
skall godkännas skriftlig av LCR.
b. Eleven äger inte rätt att överlåta sin ridplats i annat fall en enligt punkt 3a.
4. Elev som tecknat avtal men p.g.a. skada eller sjukdom eller annan plötslig och oförutsägbart händelse är förhindrat att
börja ridterminen eller tvingas avbryta ridning under terminen, är berättigad att återfå erlagt terminsavgift, exklusive
anmälningsavgift om 1000 kr, respektive erhålla reducering av betalningsskyldigheten i omfattning som nedan sägs:
a. Vid uppkommet hinder enligt ovan före terminsstart återbetalas erlagt terminsavgift, exklusive anmälningsavgift
om 1000 kr, respektive bortfaller betalningsskyldigheten avseende ännu icke erlagt terminsavgift under följande
förutsättningar.
i. att skriftlig meddelande om hindret inkommit/inlämnats till LCR senast dagen före terminsstart
ii. och att läkarintyg, som styrker att skadan eller sjukdomen utgör hinder för ridning under hela eller större
delen terminen, kommit till LCR tillhanda senast 30 dagar från terminsstart
iii. att skriftlig begäran om återbetalning av erlagt terminsavgift respektive bortfall av icke erlagt terminsavgift,
kommit till LCR tillhanda senast 30 dagar från terminsstart
b. Vid inträffat skada eller sjukdom under pågående termin återbetalas den del av terminsavgift, exklusive
anmälningsavgift om 1000 kr, som avser tiden fr.o.m. det ridtillfälle, som enligt schemat inträffar efter skadan/
insjuknande, och under tiden för sjukskrivningen - vilket stryks av läkarintyg. För återbetalning enligt vad nu sagts
krävs följande:
i. att skriftlig meddelande om skada/sjukdom inkommit/inlämnats till LCR snarast.
ii. och att läkarintyg, som styrker att skadan eller sjukdomen utgör hinder för ridning under hela eller större
delen terminen, kommit till LCR tillhanda inom 30 dagar från skada/insjuknande.
iii. att skriftlig begäran om återbetalning av erlagt terminsavgift respektive bortfall av icke erlagd terminsavgift,
kommit till LCR tillhanda inom 30 dagar från skada/insjuknande.
c. Elev har rätt att, för att rida igen, avboka sin ridlektion senast kl 10.00 samma dag. Eleven har rätt att rida igen
vid tre tillfällen under en termin vid speciellt anvisade grupper enligt reglerna på hemsidan.
d. Elev som av annat skäl än ovan sagts uteblir från ridlektionen eller avbryter terminen är icke berättigad att återfå
någon del av erlagt terminsavgift.
5. LCR disponerar utan inskränkning den ridplats:
a. för vilken betalning ej erlagts enligt faktura.
b. som friställts genom återbetalning/reducering av terminsavgift.
6. Åter upptagning av ridplats i fall nämnda i punkt 4.
a. Elev får, i mån av plats, rida på likvärdig ledig plats efter erlagt betalning.
b. Eleven får återta sin plats i samma grupp eller i en likvärdig grupp i samråd med LCR
7. LCR förbehåller sig rätten att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven önskat sig eller ställa in en planerad
ridgrupp då skäl härtill föreligger, t.ex. för att erhålla jämn nivå på ridkunskaper eller för lågt elevantal i en ridgrupp.
Elev som ej accepterar föreslagen ändring återbetalas terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldighet för ej
erlagt terminsavgift motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR, i ovan nämnda fall, inte kan erbjuda
en ridplats som är passande till eleven till näst följande termin avbryts abonnemanget automatiskt.
8. Elev är skyldig att väl vårda häst och utrustning enligt anvisningar från personalen och följa gällande
säkerhetsbestämmelserna, som finns på vår hemsida.
9. LCR förbehåller sig rätten att vid sjukdom eller skada på hästarna t.ex. kvarka eller vid annan oförutsedd händelse
som omöjliggör ridning, ersätta ridning med teoriundervisning.
10.Abonnemanget gäller tillsvidare och löper terminsvis. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligt senast en
månad före pågående terminsslut.
11.Kompletterande regler/villkor och information finns på www.lundscivila.se.
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