Stenrødgaard
Firskovvej 53
2800 Lyngby
Mobil 20 82 30 60
CVR nr. 34166722

katezv@ gmail.com

Indmeldelse

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER · Kun eet medlem pr. blanket
Sendes/afleveres til Rideskolens leder på ovenstående adresse eller lægges i klubbens postkasse i rytterstuen.

Alle, der rider på Stenrødgaard eller har hest/pony opstaldet, skal være medlem af Lyngby-Taarbæk Rideklub.
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Medlemskontingent (Rideklubben)

Medlemskategorien har blandt andet betydning for de tilskudsordninger, som Lyngby-Taarbæk Rideklub i lighed med
andre idrætsklubber drager fordel af.
Indmeldelsesgebyr Årligt kontingent
Junior

Til og med det år et medlem fylder 18 år

25,- kr.

400,- kr.

Ungdom

Fra 19 år og til og med det år et medlem fylder 24 år

25,- kr.

400,- kr.

Senior

Medlemmer på 25 år og derover

25,- kr.

750,- kr.

Senior passiv

Medlemmer på 25 år og derover, som ikke aktivt rider

25,- kr.

400,- kr.

Rideklubben
Foruden kontingentet opkræves der første gang et indmeldelsesgebyr på 25,- kr.
Sker indmeldelsen i første halvår (januar-juli), opkræves der et helt
års kontingent.
Sker indmeldelsen i andet halvår (august-dec.), opkræves der et
halvt års kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt til LTR's kontor med een måneds
varsel - udmeldelsen træder dog først i kraft pr. 31.december
samme år.
Fødselsdato skal oplyses for at Rideklubben kan modtage tilskud
fra de kommunale myndigheder.
Mangler fødselsdato ved Junior/Ungdom, opkræves der kontingent
som Senior.

Rideskolen
Betaling for rideundervisningen og for parter skal ske forud den
første undervisningsdag i hver måned. Første gang betales desuden et depositum svarende til tre måneders ridning. Depositum
betales ikke tilbage, men der rides vederlagsfrit for det indbetalte
depositum efter rettidig afmelding. Prisændringer vil blive meddelt via Betalingsservice og ved opslag. Ved manglende tilmelding til Betalingsservice opkræves et administrationsgebyr på 100,kr. pr. måned. Ved for sent betaling tillægges et gebyr på 100,- kr.
Den månedlige betaling er beregnet på 4 ugentlige undervisningslektioner pr. måned. De lektioner, der ligger på helligdage
og i ferier, udlignes med de ekstra lektioner, der ligger i de måneder, der indeholder fem uger. Aflyst undervisning erstattes med
anden undervisning. Udeblivelse og afmelding fra tilmeldt undervisning refunderes ikke. Afbud til undervisning skal sendes på
sms senest samme dag inden kl. 12 til Kate og underviser.
Tilmeldingen til undervisningen er bindende. Afmelding af undervisningen skal ske skriftligt (evt. mail - ikke sms) med mindst 3
måneders varsel til den første i en måned for holdundervisning
og med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned for
enetimer.
Husk at få kvittering for afmeldelse.

Dato
Gældende fra 01.01.2018

.............................................. Underskrift (under 18 år forældres underskrift)
Alle medlemmer bedes holde sig orienteret på Rideklubbens hjemmeside www.ltr.rideklub.dk

