INSCHRIJFFORMULIER RUITER/PONYKAMP/WEEKEND 2021 MANEGE GERNER
Naam:

……………………………………….

Adres:

……………………………………….

Postcode:

…………………………

Tel. nr.

……………………………… Mob. Nr…………………………………………………..

Geb. datum:

………………… Email adres ( duidelijk vermelden):

Rij ervaring:

……………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………

………………………….

Byzonderheden b.v. qua gezondheid, gedrag, medicijnen, dieet……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Evt. suggesties:………………………………………………………………………………………………..
Elk kamp zal onder voorbehoud zijn. We laten het doorgaan vanaf 6 deelnemers. De kosten zijn
Ruiterkamp
€ 300,= per deelnemer per week.
Intensive weekend € 200,= per deelnemer per weekend.
Trektocht weekend € 225,= 14 plus
Trektocht weekend € 250,= 18 plus
Bij annulering door onszelf ivm corona maatregelen, zal het complete bedrag terug gestort worden.

0 Ik wil meedoen met een ruiterkamp of weekend, geef aan door de betreffende week aan te kruisen wat je wil.
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t/m 2/5 Intensive weekend 14 jaar en ouder (vrijdag t/m zondag)
t/m 7/5 Meivakantie kamp
t/m 10/5 Trektocht 18 jaar en ouder
t/m 11/7 Intensive weekend 14 jaar en ouder (vrijdag t/m zondag)
t/m 16/7 Ponykamp
t/m 23/7 Ponykamp
t/m 13/8 Ponykamp
t/m 19/8 Ponykamp (let op zondag t/m donderdag)
t/m 22/8 Trektocht 14 jaar en ouder

Het inschrijfgeld a € 75, = wordt gestort op bankrekening nr. NL59RABO03838.29836
t.n.v. Manege Gerner te Dalfsen gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier. Bij annulering
op welke wijze dan ook, uitgezonderd bij annulering door ons, is er geen restitutie hiervan mogelijk.
Het restbedrag wordt gestort uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het weekend of kamp. Daarna is geen
restitutie meer mogelijk van het restbedrag bij annulering. U kunt uiteraard zelf een annuleringsverzekering
afsluiten.
Mijn ouder(s) /verzorger(s) gaan akkoord met de inschrijving en met de voorwaarden ( zie voorwaarden
Ponykamp vermeld onder kopje algemene voorwaarden) , tevens zijn mijn ouders op de hoogte van de
overige activiteiten qua intuïtieve ontwikkeling die tijdens de kampen gedaan worden, zie uitleg ruiterkamp
op de website.
Ik wil graag al een avond eerder komen om 20.00 uur komen en betaal € 15,00 extra

Handtekening ouder/voogd ………………………..
Datum

…………

Plaats …………………………….

Manege Gerner tel. 06-12125734
Rabobank: NL59RABO0383829836
Wagteveldweg 3a
7722 SG Dalfsen www.manege-gerner info@manege-gerner.nl KvK 05049219

