Våren 2018
Välkommen till en spännande termin på Lurbo Ridklubb!
För att delta i undervisning och övriga aktiviteter behöver du vara medlem i
klubben samt ha ett konto i elevportalen Hippocrates.
Som medlem är du försäkrad på lektioner och klubbaktiviteter genom Lurbo Ridklubbs
kollektiva olycksfallsförsäkring. För ett heltäckande skydd vid all ridning och
handhavande av häst rekommenderar vi att du tecknar en egen olycksfallförsäkring
som täcker detta.
Medlemsavgiften 2018 är:
250 kr junior (till och med 18 år)
400 kr senior

Information om terminen:
Start: söndagen den 7 januari
Avslutning: söndagen den 17 juni
Inställda tillfällen: 2/4 1/5 10/5 och 6/6
Teori: Minst 1 tillfälle per termin samt i samband med vissa ridlektioner. Nybörjargrupper
har flera teoritillfällen.
Betalning:
Ridavgiften faktureras en gång per termin. Vi har enbart fakturering via e-post. Inför
varje termin skickas en avi för hela terminsavgiften ut, för att garantera en plats på
ridskolan måste minst 1.000 kr av fakturan vara betald innan förfallodagen. Resterande
belopp skall vara föreningen tillhanda senast samma dag som terminen startar (för
våren är sista betalningsdag 7 januari). Ingen ny faktura kommer att skickas ut vid
terminsstart. Vi förbehåller oss rätten att flytta om i lektionsschemat vid terminsstart om
det krävs för att få grupperna och verksamheten jämn. Om du börjar rida efter att
terminen har börjat behöver hela avgiften betalas före fakturans förfallodatum.

Antal
Ggr

Eftermiddag
195 kr/gång

Kväll 10
225
kr/gång

Kväll 8
270 kr/gång

Måndag

22

4290 kr

4950 kr

5940 kr

Tisdag

22

4290 kr

4950 kr

5940 kr

Onsdag

22

4290 kr

4950 kr

5940 kr

Torsdag

22

4290 kr

4950 kr

5940 kr

Fredag

23

4485 kr

5175 kr

6210 kr

Lördag

23

4485 kr

5175 kr

6210 kr

Söndag

24

4680 kr

5400 kr

6480 kr

Träningsgrupp 8 st
255 kr/g ungdom
275 kr/g vuxen

Varannan vecka

Specialgrupp 6 st
350 kr/gång

Varannan vecka

Kontakta oss för mer information och bokning av enstaka lektioner och privatlektioner.
Vi erbjuder även privatlektioner för er med egen häst. Mer info på vår hemsida.

Vi ses i stallet!
Lurbo Ridklubb
Lurbovägen 11
755 91 Uppsala

All betalning sker till BG:
108-4169
Ange alltid OCR-nummer vid
betalning.

www.lurbork.se
mail: info@lurbork.se
Tel: 018-401540

