Ridskoleavtal - Ölmstad Rid & Körsällskap
Elevens namn
Elevens personnummer
10 siffror:
Adress
Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Ev Mobilnummer elev

Betalningsansvarig:
E-post för faktura (denna adress kommer att ligga
som elevens kontaktmail i Idrott-On-Line)

Mobilnummer

Annan kontakt person/förälder

Mobilnummer

E-post till annan kontaktperson/förälder

Övriga upplysningar t.ex. allergier som kan bli
livshotande, sjukdomar, skyddade uppgifter som vi i
ett akutläge kan behöva:











Inskrivning i ridgrupp innebär att ni har en eller flera platser så länge som ni vill fortsätta hos oss
med 4 veckors uppsägningstid. Faktura går till e-post-adress angiven i detta AVTAL. Därefter
ansvarar ni vid ändring själva för att faktura kommer rätt. Vid utebliven betalning kan annan
vårdnadshavare än den ni angivit som betalningsansvarig krävas på avgift för minderårig.
Aktuella priser och regler på hemsida www.orks.nu
Inskrivning i ridgrupp förutsätter också medlemskap i Föreningen Ölmstad Rid & Körsällskap där
medlemsavgift betalas Kalenderårsvis. (vid årsskifte)
Ridavgiften faktureras i 4 delbetalningar och skickas ut via e-post till i AVTALET angiven adress i med
betalningsdag i slutet av augusti, oktober, februari och april. Ange fakturanr vid betalning .
Det finns möjlighet att byta ridtid i mån av plats. Föreningen har också rätt att under läsår placera om
elever för att bereda plats för nya nybörjargrupper om behov uppstår/möjligheter finns.
Uppsägning ska göras via e-post orks@orks.nu och gäller så snart vi bekräftat uppsägningen. Därefter
görs omräkning av läsårsfaktura som sänds via mail. Muntlig uppsägning gäller ej.
OBS! Om inte platsen sägs upp senast 1 juni fortsätter abonnemanget efter sommaruppehåll och
betalningsansvar föreligger för minst de första 4 veckorna av höstterminen (start v 32)
Jag godkänner med underskrift nedan dels ovanstående regler för ridning och dels att eleven läggs in
med kompletta uppgifter i eget medlemsregister kopplat till Idrott-on-line för att möjliggöra
bidragsutbetalning av kommunalt och statligt stöd samt fakturering. Vi godkänner också publicering av
ev. bilder tagna i samband med verksamhet på föreningens hemsida, Facebook och ev andra officiella
sidor i ridskolans namn och i ÖRKSNYTT

Ort och datum ………………………………………………… _____/______ 20____

…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………
Underskrift av betalningsansvarig
Namnförtydligande
Var vänlig fyll i samtliga fält och lämna/sänd/scanna in till oss. Ölmstad Rid & Körsällskap, 56393 Gränna
orks@orks.nu

