Tarieven

Puber
Weekend
8-9-10 Juli
17:00
17:00
Є 170,-

Datum
Aanvang
Einde
Satana-lid
20% korting

Kinder
Weekend
15-16-17 juli
17:00
17:00
€ 170,-

Instructie
Dagen
11-12-13-14-15 juli
09:00
16:00
€ 55,- per dag /
€ 220,- voor de hele week

Meebrengen eigen paard / pony: € 10,- per dag, overleg voor inschrijving voor de beschikbaarheid.
Niet-lid

Є 199,-

€ 65,- per dag /
€ 275,- voor de hele week
Voor alle ponykampen dient een aanbetaling van 25% bij inschrijving voldaan te worden.
Het restant bedrag ontvangen we graag bij aanvang van het kamp.
Betalingen geschieden bij voorkeur contant of per pin aan de bar.
Wat moet je meenemen:
Alle kampen:
0 Goed Humeur!
0 rijkleding.
0 schoenen die vies mogen worden.
0 zwemkleding + handdoek.
0 kleren die vies mogen worden.
0 evt. een leuk groepsspel.

€ 199,-

Slaap Kamp
0 een slaapzak + kussen + hoeslaken, wij zorgen voor de matrassen
0 toiletspullen.
0 goede wandelschoenen.
0 voldoende kleding.
0 voldoende ondergoed.
0 warme kleding.

Halen en brengen graag maximaal 15 minuten voor of na de aangegeven tijd, dit i.v.m. de planning.
(Tenzij anders wordt afgesproken met deelnemers en begeleiding, in overleg is er veel mogelijk!)
Tijdens de ponykampen worden foto’s en filmpjes gemaakt die geplaatst kunnen worden op onze social media en website.
Indien u niet wil dat u/uw kind hierop staat dan kunt u dat hieronder kenbaar maken.
Deelnemer: Naam: …………………………………………………………………..

Leeftijd:…………………

Ouders/Verzorgers/Contactpersonen zijn te bereiken onder de volgende nummers
Nummer 1 …………………………..………………..
Nummer 2 …………………………..………………..
Doet mee aan:
0 Kinder
Weekend

0

Puber
Weekend.

Medicijnen:
0 Nee
0 Ja
indien ja,
graag duidelijk noteren hoe en wat.

0

Instructie Dagen (kruis dag/dagen aan)
0 maandag - Dressuur
0 dinsdag - Springen
0 woensdag – Freestyle + Houding & zit
0 donderdag – Cross
0 vrijdag -Working Equitation
Vegetarisch:
Foto’s & Filmpjes:
0 Nee
0 Ja
0 Nee
0 Ja

Verdere bijzonderheden zijn: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Handtekening :
indien onder de 18 van ouder(s)/verzorger(s)

…………………………………………………..

Aanbetaling: € ______

Restant: € ______

Betaald op: ________________

Betaald op: ________________

Contant / Pin

Contant / Pin

Annulering minstens 30 dagen voor aanvang: geen kosten verschuldigd. Bij latere annulering blijft 25% verschuldigd

