Aabenraa Rideklub, Halvpartsaftale
Der lejes halvpart i Aabenraa Rideklubs pony/hest ……………………………………. På følgende vilkår:


Halvparten kan opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. Bestyrelsen kan opsige med en
faglig/økonomisk begrundelse. Aftalen løber 1 år fra oprettelsesdatoen.



Der betales et månedsdepositum og prisen for parten overføres månedlig forud til klubbens konto i Sydbank 7910
2023177. Første indbetaling er med depositum i alt:_____________, -kr. og overføres senest d.______________



Ved misligholdelse af aftalen kan klubbens bestyrelse opsige aftalen med en måneds varsel uden økonomisk
kompensation efter en mundtlig og skriftlig varsel til halvpartens forældre/værge for halvparter under 18 år.

Rettigheder:


Halvpartsrytteren har fortrinsret til pony/hest ved deltagelse i stævner eller ringridning uden ekstra betaling for
leje af pony/hest. Andre skal dog også kunne leje pony/hest til dette. Stævner ’ud af huset’ max 6 x årligt,
forudsat pony/hest er i orden.



Halvparten SKAL tilkøbe en ugentlig undervisningtime i dressur. Halvpartsrytteren må ud over denne time ride 1
time om ugen til hverdag (aftales med personalet hvornår), samt 1 time lørdag og 1 time søndag.



Halvparten kontaktes, hvis undervisningen aflyses eller pony/hest er syg og derfor ikke kan rides.



Der kan forekomme weekender, hvor rideskolen disponere over pony/hest. Max 6 weekender om året, - besked
gives i god tid.



Juli måned er uden for aftalen – pony/hest er på græs. Halvparten kan have fortrinsret til pony/hest mod ugentlig
betaling.



Der må rides i klubbens haller og på klubbens baner. Ridning i skoven kun ifølge med voksen. Der må ikke galoperes i
skoven, med mindre der rides sammen med en underviser i klubben.

Pligter:


Overhold klubbens regler og anvisninger skal følges.



Rengøring og pasning af sadeltøj, - materiale hertil stilles til rådighed af klubben.



Renholdelse af boksen (feje spindelvæv ned, holde vandkop og krybbe rene)



Soignering af pony/hest. Rideklubben stiller diverse remedier til rådighed.



Ryd op og fej efter brug, samt læg sadeltøj og strigler på plads.



Pony/hest skal rides min. 1 dag i weekenden, ellers skal der aftales pasning af anden relevant rytter, såfremt
pony/hest ikke er på fold.

Pris:


Pony halvpart

kr. 480,00



Hest halvpart

kr. 580,00

Der SKAL tilkøbe en ugentlig undervisningtime i dressur. Ekstra undervisning ifølge gældende prisliste.


Såfremt pony/hest bliver syg og ikke kan rides udover 14 dage, vil der så vidt muligt blive stilles en anden
pony/hest til rådighed til undervisning. Såfremt der ikke kan stilles en anden pony/hest til rådighed, reduceres
prisen forholdsmæssig.

Aftalen er indgået den …………………………………………………………

________________

_____________________

_________________

Aabenraa Rideklub

Halvpartsrytteren

Forældre/værge

AMN 250712

